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Leia este manual antes de usar o smart watch para 

compreender o uso e o funcionamento do dispositivo. 

 



RECOMENDAÇÕES 

• A empresa tem o direito de modificar o conteúdo deste 
manual sem notificação prévia. Algumas funções podem 
variar em certas versões do software. 

• Carregue o smart watch com o carregador proporcionado 
durante 2 horas no mínimo antes de o usar pela primeira 
vez. Utilize apenas o carregador que está incluído com o 
produto. Assegure-se que o carregador e o smart watch 
estejam conectados corretamente durante o 
carregamento. Não carregue o smart watch se este tiver 
água (ou suor) para evitar curto-circuitos e estragar o 
produto. 

• Os dois contactos do cabo de carregamento não podem 
estar ao contacto com um material conductor ao mesmo 
tempo, provocará um curto-circuito e queimará. 

• Evite bater no smart watch, pode partir o vidro.  

• O grau de impermeabilidade é IP67, por isso, o smart 
watch pode ser usado para a vida diária. O smart watch 
não se pode usar para mergulho nem pode estar debaixo 
de água durante muito tempo. O smart watch não se 
pode usar em duches/banhos com água quente (o vapor 
de água pode estragá-lo) nem em água salgada (se entra 
no smart watch, irá corroer as partes internas). 

 
 
 
 

 



Download e instalação da aplicação 

1. Entre no nosso site www.mareasmart.com e procure o 
seu modelo de smart watch. A referência encontra-se 
na parte traseira do smart watch (começa por “B” mais 
cinco dígitos). 

2. Descarregue e instale no seu telemóvel na aplicação 
oficial correspondente ao seu modelo de smart watch. 

3. Entre na aplicação e ative todas as permissões que a 
aplicação solicitar. 

4. Ative o Bluetooth no seu telemóvel. 
5. Comprove que o smart watch não se conectou 

diretamente por Bluetooth ao seu telemóvel. Caso 
tenha acontecido, desconecte-o. 

6. Emparelhe o Marea Smart através da aplicação (para 
que o smart watch se conecte através de Bluetooth 
4.0). 

7. No smart watch, vá ao Bluetooth, selecione o tipo de 
conexão (única ou múltipla*) e selecione o modelo do 
seu telemóvel. 

8. Verifique no telemóvel que está conectado através de 
Bluetooth 3.0. 

 
*Com conexão múltipla, a conexão entre o smart watch e o 
telemóvel será reestabelecida automaticamente mesmo 
que o smart watch se desligue e ligue novamente, mas irá 
consumir mais bateria. 
 



O smart watch e o telemóvel devem estar conectados por 
Bluetooth 3.0 e 4.0 para que todas as funções funcionem 
corretamente. Dentro do menu do smart watch, na parte 
superior pode verificar o estado das conexões (o ícone 
verde de Bluetooth indica que Bluetooth 3.0 está 
conectado, o ícone azul indica que Bluetooth 4.0 está 
conectado).  
 
Como o protocolo Bluetooth pode variar de uma marca de 
telemóvel para outra, a conexão Bluetooth com o smart 
watch às vezes pode ser instável. Para solucionar o 
problema, reinicie o Bluetooth, volte a conectá-lo ou 
reestabeleça o smart watch. Se o sistema parece ter 
parado, pressione o botão de ligar/ desligar durantes uns 
10 segundos para reiniciar o smart watch. 
 
Notas sobre a conexão:  

• No telemóvel, apenas deve instalar uma aplicação para 
garantir que a conexão com o Marea Smart é estável. Se 
usar várias aplicações, pode afetar a conexão entre o 
smart watch e o telemóvel. 

• Atenção: alguns telemóveis Android indicam que não 
podem instalar a aplicação. Vá às definições do telemóvel 
e autorize a “fonte desconhecida”. 

• Quando o telemóvel solicitar permissões, clique em 
“Permitir”. Caso contrário, é possível que não receba 
notificações, não scanee códigos QR, não abra a câmara 
ou não aceda a outras funções. Estas permissões não 



afetam o fluxo do telemóvel nem nenhuma informação 
do telemóvel. 

• Alguns telemóveis Android podem fechar 
automaticamente a aplicação ao fazer a limpeza das 
aplicações abertas. Assegure-se que a aplicação tem 
permissão para continuar a executar em segundo plano: 

• Abra as definições do telemóvel - Administração de 
aplicações - Aplicação correspondente - Administração de 
direitos - Administração de segundo plano - selecione a 
execução em segundo plano. O método de configuração 
pode ser diferente devido às diferentes versões e 
modelos de telemóveis. 

• Para telemóveis iPhone: se o telemóvel está em estado 
de espera ou hibernação durante muito tempo (por 
exemplo, durante 2 horas ou mais o telemóvel não está 
em uso ou está com o ecrã desligado), a aplicação será 
fechada pelo sistema iOS, pelo que a aplicação e o smart 
watch serão desconectados e as funções da aplicação 
não irão estar disponíveis para uso. Volte a ativar o 
telemóvel e serão conectados automaticamente. 

 

Funcionamento do smart watch 

Botão: pressione para ligar / desligar o smart watch, 
pressione uma vez para voltar ao ecrã principal. Para 
reiniciar o smart watch, pressione durante 10 segundos. 
 



Ecrã inicial: pressione o ecrã inicial para ver todos os ecrãs 
iniciais disponíveis. Pressione o ecrã uma vez para 
confirmar. 
Menu principal: deslize para a direita/ esquerda / cima 
para entrar no menu. Dentro do menu, deslize para a 
esquerda / direita para aceder a outras páginas do menu. 
Funções: deslize para a direita/ esquerda / cima para entrar 
no menu. Clique no ícone para entrar na função. Uma vez 
dentro da função, deslize o dedo para a direita para voltar. 
 

Carregador: inclui base de 
carregamento com cabo USB 
(5V para telemóveis). Tempo 
de carregamento: uns 70 
minutos para carregamento 
completo. 

 
 

 
Funções principais no smart watch 
Notificações 
Nas definições do telemóvel, vá a Aplicações, selecione a 
aplicação descarregada e ative todas as permissões. 
Despois vá a Notificações e ative todas as permissões para 
a aplicação. 
Na aplicação, vá a Mais, vá a Notificações e ative as 
notificações. 



Nota: assegure-se que todas as aplicações das que deseja 
receber notificações no smart watch tenham permissão 
para aparecer na barra de notificações do telemóvel. 
 
Actualização de firmware 
Quando a conexão Bluetooth for estável, entre na 
aplicação, clique em Mais, selecione Atualizar firmware. Se 
existir uma nova versão, aparece a barra de progresso da 
atualização (pode demorara entre 3 a 5 minutos). Quando a 
atualização estiver completa, o smart watch liga e 
emparelha automaticamente com o telemóvel. 
Recomenda-se desativar e reativar o Bluetooth. 
 
Chamadas 

• Marcar: Chamada telefónica através de Bluetooth, 
pode falar a partir do smart watch. 

• Contactos: Sincroniza todos os contactos do telemóvel 
(máximo 400 contactos).  

• Registo de chamadas: Sincroniza todo o histórico de 
chamadas telefónicas. 

• SMS: Sincroniza todas as mensagens de texto do 
telemóvel (função ainda não disponível para iOs). 
 

Bluetooth 
Encontre o telemóvel que deseja conectar ou desconectar. 
 
 
 



Pedômetro 
Conta os passos dados durante o dia, calorias consumidas e 
distância percorrida. Todos os dias às 00:00 todos os dados 
são guardados automaticamente e o pedômetro reinicia. 
Deslize para cima para ver as opções desta função: estado 
(ligado/desligado), histórico (dados dos últimos 7 dias), 
objetivo (selecione um objetivo de passos diários) e 
ingresse informação pessoal (sexo, altura, peso) para obter 
uma maior precisão nas medições. 
 
Sono 
O monitor de sono no smart watch ativa-se 
automaticamente das 21:00 às 09:00. Regista a duração e a 
qualidade do sono. Os dados registados podem ajudar a 
ajustar a hora de dormir e melhorar a qualidade do sono. 
Deslize para cima para ver as opções desta função: estado 
(ligado/ desligado), histórico (sono ligeiro e profundo) e 
ajuda. 
 
Frequência cardíaca 
Coloque o smart watch na parte superior do pulso. Depois 
de uns 20 segundos, mostram-se os dados da frequência 
cardíaca em tempo real. Pressione o ícone de histórico para 
ver as medições anteriores. Um valor de frequência 
cardíaca normal está entre 60 e 90 batimentos / minuto.  
 
 
 



ECG 
Utiliza a tecnologia combinada do sensor ótico de 
frequência cardíaca e o eletrocardiograma. Depois de uns 
30 segundos, os dados são mostrados no ecrã. Quando 
terminar a medição, o ecrã mostra “ToApp”, o que indica 
que os dados estão a ser transferidos para a aplicação.  
 
Lembrete sedentário 
Selecione um alarme para o recordar que é hora de se 
levantar da cadeira e mover-se. 
 
Movimentos do pulso 
Ative / desative as seguintes funções: girar o pulso para 
silenciar a chamada, girar o pulso para silenciar o alarme, 
girar o pulso para ligar o ecrã, agitar para atender a 
chamada. 
 
Fundo 
Pode escolher o estilo do fundo. 
 
Ecrã inicial 
Pode escolher entre os diferentes ecrãs iniciais. 
 
Som 
Selecione o tom de chamada segundo o tipo de notificação. 
 
 
 



Volume 
Ajuste o volume de chamadas, notificações, etc. 
 
Alarmes 
Pode programar até 5 alarmes, pressione para parar um 
alarme. 
 
Cronógrafo 
Pressione o ícone da esquerda para iniciar a contagem e 
para fazer uma pausa. Pressione o ícone da direita para 
guardar tempos parciais. 
 
Encontrar telemóvel 
O telemóvel conectado começa a tocar. Quando o tiver 
encontrado, pressione “Fim” no telemóvel para que deixe 
de tocar. Também pode pará-lo através do smart watch. 
 
Acerca de 
Mostra o identificador do smart watch e a versão do 
software. 


