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Gebruikershandleiding 

 

Lees deze handleiding om het gebruik en de werking van uw 
smartwatch volledig te begrijpen. 

 

Marea behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding 
zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen 
variëren in bepaalde versies van software. 

 

 

Product omvat: Verpakking x1, handleiding x1, Smart Watch x1, Oplaadkabel x1.   

I. Beschrijving van het apparaat 



Knoppenbeschrijving: 

 

 

 

 

 

 

A: Houd de knop ingedrukt om de smartwatch in/uit te schakelen, kort indrukken om het scherm in/ 

uit te schakelen. 

B: Druk op deze knop om direct naar de hoofdscherm te gaan. 

 

Oplaadinstructies: 

Magnetisch opladen gaat zoals hieronder weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

* Let er op dat de twee contacten aan de achterkant van het horloge niet met elkaar in contact 

mogen komen, dit kan kortsluiting veroorzaken.   

1.1 Hoofdscherm 

1) Swipe naar rechts om het berichten scherm te openen. 

2) Swipe omlaag om het intstellingen menu te openen met helderheid, instellingen en Do-Not-  

Disturb modus (niet storen modus).   

3) Swipe naar links om het hoofdmenu te openen. Swipe naar links en rechts om alle functies in het 

menu te zien. Druk op de gewenste functie om toegang te krijgen. 

 

 

 



1.2 Berichten 

Swipe naar rechts op het hoofdscherm om toegang te krijgen tot het berichtenscherm. Wanneer 

meldings machtigingen zijn ingeschakeld, wordt het nieuwe bericht dat door de telefoon wordt 

ontvangen direct naar het horloge verzonden. Het horloge bewaard een totaal van 8 berichten. Het 

bericht dat na het 8e bericht wordt ontvangen, overschrijft het eerste bericht. 

 

1.3 Instellingen menu 

Swipe omlaag op het hoofdscherm om het instellingen menu te openen. 

1) Het pictogram linksboven toont de status van de Bluetooth-verbinding. 

2) Klik op het pictogram aan de linkerkant (maantje) om de “Niet storen” modus in/uit te schakelen. 

Wanneer de “Niet storen” modus is ingeschakeld, worden het alarm en de trillingen alleen 

weergegeven om de smartwatch te zoeken. 

3) Het middelste pictogram kan worden gebruikt om de helderheid van het scherm aan te passen. 

 

1.4 Aantal stappen 

De functie voor het aantal stappen is standaard ingeschakeld. Dit scherm toont het huidige aantal 

stappen op het horloge. De gegevens worden elke dag om 12:00 uur verwijderd. 

 

1.5 Slaap monitor 

De slaap monitor werkt tussen 21:00 uur en 9:00 uur de volgende dag. Nadat het horloge de gegevens 

heeft gegenereerd en de slaap monitoring heeft voltooid, worden de gegevens naar de app 

verzonden. 

1.6 Muziek afstandsbediening 

Nadat u het horloge hebt gekoppeld, opent u de muziekspeler op uw telefoon. U kunt de nummers 

afspelen, pauzeren en wijzigen vanuit dit scherm. 

 

1.7 Sportmodus (lopen, hardlopen, fietsen, wandelen, zwemmen, voetbal, basketbal,  tafeltennis, 

badminton) 

1.7.1 Selecteer de bijbehorende  sportmodus. Na het aftellen (3, 2, 1) begint de meting van de 

gegevens. Swipe naar rechts om de sport module te verlaten; clik "□" om de meting af te ronden en 

de gegevens op te slaan. 

1.7.2 Sportgegevens kunnen worden opgeslagen wanneer de afstand 200 meter of langer duurt dan 5 

minuten. Wanneer de training eindigt zonder aan deze voorwaarden te voldoen, geeft het horloge  

"niet genoeg gegevens weer om op te slaan.". 

1.7.3 Als het horloge aan de app is gekoppeld, stuurt het de gegevens naar de app. Historische 

gegevens kunnen in de app worden nagezien. 

 

1.8 ECG  

Gebruik het horloge correct op de pols (linkerhand / rechterhand) en voer de ECG-functie in. Zodra de 

functie is geactiveerd, houdt u uw vinger op het aanraakscherm van het horloge om de meting te 

starten. De test duurt 60 seconden. Als u binnen de 60 seconden stopt met het aanraken van het 

scherm, zal het horloge u vragen om de meting opnieuw te starten. 



 

1.9 Hartslag 

Gebruik het horloge correct op de pols (linkerhand/rechterhand) en voer de hartslagfunctie in voor 

een continue hartslagmeting. Als het horloge aan de app is gekoppeld, worden de hartslaggegevens in 

realtime met de app gesynchroniseerd. 

 

1.10 Bloeddruk 

Draag het horloge correct om de pols (links/rechts rechts) en start de bloeddrukmeting in voor een 

meting van de bloeddruk. Als de smartwatch aan de APP is gekoppeld, worden bloeddrukgegevens in 

realtime met de APP gesynchroniseerd. 

 

1.11 De zuurstof in het bloed 

Gebruik het horloge correct op de pols (links/rechts rechts) en start de bloedzuurstof meting in voor 

een meting van de zuurstofwaarde in het bloed. Als de smartwatch aan de APP is gekoppeld, worden 

bloedzuurstofgegevens in realtime met de APP gesynchroniseerd. 

 

1.12 Wekker 

Koppel de smartwatch aan de APP en stel de alarmen via de APP in. 

 

1.13 Sedentaire (bewegings) herinnering 

Klik hierop om de sedentaire (bewegings) herinnering in te schakelen en klik nogmaals om deze uit 

te schakelen. 

 

1.14 Stopwatch 

Klik op het startpictogram om de tijd meting te starten en klik nogmaals om te pauzeren. Swipe naar 

rechts om af te sluiten. 

 

1.15 Telefoon zoeken 

Klik op het telefoon pictogram “Telefoon zoeken” op het horloge om de telefoon te laten trillen en 

rinkelen. 

 

1.16 Camera afstandsbediening 

Wanneer het horloge aan de app is gekoppeld, klikt u op het camerapictogram op het horloge om de 

camera van de telefoon automatisch in te schakelen. Klik op het scherm van de smartwatch om foto's 

te maken die op de mobiele telefoon worden opgeslagen. 

 

1.17 Configuratie 

1.17.1 Sedentaire (bewegings) herinnering 

Deze functie staat standaard uitgeschakeld. Schakel na het koppelen met de app de functie in de app 

in/uit om de functie in de smartwatch te activeren/deactiveren . Deze functie kan ook handmatig op 

de smartwatch worden geactiveerd of gedeactiveerd. 

1.17.2 Schakel het scherm in bij het draaien van de pols (flip over) 

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Schakel na het koppelen met de APP de functie in de app 



in/uit om de functie in de smartwatch te activeren/deactiveren . 

1.17.3 Over (About) 

Toont het horloge-ID, Bluetooth-adres en versienummer. 

1.17.4 Fabrieksinstellingen herstellen 

Klik op “Fabrieksinstellingen terugzetten” om de smartwatch terug tezetten naar de fabrieksstatus. 

 

Ii.  Verbind de smartwatch aan de app  

1. Download de app 

Ga naar onze website www.mareasmart.com en kies de Nederlandse taal, zoek vervolgens het model 

van uw horloge op de Smart Modellen pagina. Onderaan de pagina van het juiste type horloge vind u 

de juiste APP die u moet downloaden. 

Het modelnummer staat op de achterkant van het horloge (het begint met "B" gevolgd door vijf cijfers, 

BXXXXX). 

 

2. Koppel de smartwatch aan app 

2.1 de smartwatch verbinden aan de telefoon 

Als de smartwatch is ingeschakeld, bevindt de Bluetooth zich altijd in de zoekstatus. Nadat u de app 

op uw telefoon hebt geopend, klikt u op zoeken/bind en selecteert u de bijbehorende smartwatch om 

deze aan de APP te koppelen. De smartwatch niet rechtstreeks koppelsn via de bluetooth, indien deze 

is gekoppeld dan ontkoppelen en verbinding ‘vergeten’. Koppel de smartwatch via de app aan de 

telefoon. 

 

2.2 Synchronisatie van de tijd 

Nadat het horloge met succes aan de APP is gekoppeld, wordt de tijd van de telefoon met het horloge 

gesynchroniseerd.   

 

2.3 Smartwatch zoeken (find device) 

Zodra de smartwatch met succes aan de app is gekoppeld, klikt u op “Zoek apparaat” om de 

smartwatch te laten trillen en het scherm licht drie keer op. 

 

2.4 Gegevenssynchronisatie (synchronous data) 

Zodra de smartwatch met succes aan de APP is gekoppeld, worden de statusgegevens / instellingen 

van het horloge gesynchroniseerd met de APP en van de APP naar de smartwatch. 

 

2.5 Berichtmelding 

Zodra het horloge met succes aan de APP is gekoppeld, vraagt de telefoon om de meldings autorisatie 

in te schakelen. Stel de meldingen in van de verschillende APPs die u op de smartwatch wilt 

ontvangen. Autoriseer de bijbehorende goedkeuringen vragen. 

2.5.1. Oproepmelding 

Oproepmelding inschakelen op de smartwatch. Wanneer de telefoon een inkomend gesprek ontvangt, 

http://www.mareasmart.com/


ontvangt het horloge een oproepmelding. 

2.5.2. SMS-kennisgeving 

Om sms-melding op het horloge in te schakelen. Wanneer de telefoon een sms ontvangt, ontvangt het 

horloge dezelfde sms-melding. 

2.5.3. Andere app-waarschuwingen 

Schakel de meldingen in voor de bijbehorende APPs, zoals WhatsApp, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, 

enz. Wanneer de telefoon één melding van een van die applicaties ontvangt, ontvangt het horloge 

ook een melding. 

 

2.6 WeChat sport 

De sportgegevens van de smartwatch kunnen worden gesynchroniseerd met de WeChat-sportranglijst.   

Volg het officiële account van WeChat Sport en vul het MAC-adres van de smartwatch in om het te 

koppelen. Nadat de koppeling is geslaagd, kan het officiële account de sportgegevens synchroniseren.   

 

2.7 Niet storen modus 

Wanneer de modus “Niet storen” is ingeschakeld, wordt alleen bij het zoeken naar de smartwatch de 

wekker en de trilling op het horloge geactiveerd. 

2.8 Drink water reminder 

Schakel de riminder in of uit. Wanneer het tijd is om water te drinken trilt het horloge en toont het 

een waterpictogram. 

 

2.9 Sedentaire Herinnering 

Schakel de bewegings herinnering (sendentary reminder) in of uit. Wanneer de smartwatch aangeeft 

dat u moet bewegen, trilt het horloge en toont het een sedentair pictogram. 

 

2.10 Wekker 

Klik op de wekkerinstellingen om de wektijd in te stellen. Wanneer de wektijd is bereikt, geeft het 

horloge het wekkerpictogram en de tijd weer en trilt het 20 keer. 

2.11 Meldingsinstellingen 

A. Scherm aan: Elke andere waarschuwing dan wekker, sedentaire herinnering of drinkwater 

herinnering wordt alleen weergegeven met een bericht op het horlogescherm. 

B. Trilling: elke waarschuwing anders dan wekker, sedentaire herinnering of drink waterherinnering  

zal alleen worden weergegeven met trillingen van het horloge.  

c. Scherm aan + trilling: voor elke herinnering toont het horloge een bericht op het scherm en trilt. 

 

2.12 Hartslagdetectie 

De hartslag wordt continu gemeten, in het hoofdscherm op de APP is de dag/week/maad/jaar te 

selecteren om uw hartslag uit te lezen.  

 

2.13 Firmware-update 

Detecteert of de firmwareversie van de smartwatch de nieuwste is, indien er een nieuwere versie zal 

deze worden geinstalleerd.  



2.14 Ontkoppelen 

Zodra het horloge aan de APP is gekoppeld, klikt u op de naam van het verbonden apparaat of swiped 

u naar links om de verbinding te ontkoppelen. Selecteer op de iPhone ook om het apparaat te 

verwijderen uit de iPhone bluetooth instellingen. 

 

Opmerkingen 

1. De meetresultaten van dit product zijn alleen ter referentie, niet voor medische doeleinden en 

analyses. Volg de instructies van uw  arts en vertrouw niet op de meetresultaten voor zelfdiagnose 

en behandeling. 

2. De waterdichte kwalifcatie is IP68, de smartwatch kan normaal dagelijks worden gebruikt. Echter 

de smartwatch kan niet worden gebruikt om er mee te duiken of een lange tijd onder water te 

dompelen. Bovendien kan de smartwatch niet worden gebruikt tijdens het douchen / baden met 

warm water, omdat de waterdamp de smartwatch zal beschadigen. 

3. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder kennisgeving 

te wijzigen. Sommige functies kunnen verschillen in andere softwareversies.  

Indien de smartwatch niet kan worden opgestart of opgeladen:  

Als uw nieuw ontvangen Smartwatch niet kan worden opgestart, kan dat komen doordat de 

Smartwatch te hard is geschud tijdens na het transport. De batterij gaat dan in een blokkeer modus 

ter bescherming van de batterij. Sluit de oplaadkabel aan om het horloge te activeren. 


