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Opmerkingen: 



1. Marea behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder verdere kennisgeving te 

wijzigen. Het is normaal dat sommige functies kunnen variëren in bepaalde versies van software. 

2. Laad dit product op met de meegeleverde oplader voor maar liefst 2 uren voordat u het voor de eerste 

keer gebruikt. 

3. Stel in de APP uw persoonlijke gegevens in voordat u gaat synchroniseren met de smartwatch. 

4. De smartwatch licht op bij het opladen en bij het ontvangen van meldingen van de telefoon. Helder rood 

gedurende het opladen, groen na volledig te zijn opgeladen, en het gaat flikkeren bij het ontvangen van 

meldingen. 

 

1. Productoverzicht

 

Modellen kunnen worden gekoppeld aan: 

• Android-telefoon: OS 5.0 en hoger 

• Iphone : iOS 9.0 en hoger 

 

1.1 APP-downloaden en koppelen 

Ga naar de website van www.mareasmart.com en kies voor de Nederlandse pagina en zoek vervolgens 

uw model smartwatch. Het modelnummer staat op de achterkant van het horloge (het begint met 

"B" gevolgd door vijf cijfers, BXXXXX). 

Volg deze stappen om uw Marea Smartwatch aan uw telefoon te koppelen: 

1- Schakel Bluetooth in op je telefoon. 

2- Zorg ervoor dat het horloge niet rechtstreeks via Bluetooth aan uw telefoon is gekoppeld. Zo ja, 

ontkoppel het dan. 

3- Download de officiële app. 

4- Schakel alle app-machtigingen in. 

5- Koppel uw Marea Smartwatch via de gedownloadde app. 

Let op!: 

1. Voor Apple-telefoongebruikers: Als de telefoon lange tijd in de stand-by- of slaapstand staat 

(bijvoorbeeld gedurende 2 uren of meer, dan bevindt deze zich in een rust status), de  APP wordt 

opgeschoond door het iOS-systeem, met als consequentie dat de APP en de smartwatch de verbinding 

verbreken en de functies op de APP niet beschikbaar zijn. Open de app opnieuw en er wordt 

automatisch opnieuw verbinding gemaakt. 

 

http://www.mareasmart.com/


2. Voor Android telefoongebruikers: Nadat u de APP op de telefoon hebt geïnstalleerd, moet u de 

machtiging van de achtergrondtoepassing inschakelen in de instellingen van uw telefoon. Zo blijft de app 

op de achtergrond draaien. 

 

2. Koppel de APP aan de Smartwatch 

2.1 Open de app en stel uw persoonlijke gegevens in, zoals "Lengte", "Gewicht", "Geboortejaar", enz. 

2.2 Voor Android gebruikers: Schakel over naar de startpagina, klik op " Een apparaat toevoegen" en klik 

op het pictogram met het modelnummer van uw smartwatch. 

2.3 Het zal automatisch overschakelen naar de startpagina na een succesvolle koppeling tussen app en 

horloge. Klik op het apppictogram om naar de hoofdpagina te gaan om zo de verbindingsstatus te 

controleren. Deze pagina toont ook het apparaatmodel en de afbeelding, batterij, apparaat adres en 

andere informatie. 

2.4 Voor iPhone-gebruikers: controleer bij het koppelen of de telefoon niet reeds via bluetooth is 

verbonden met andere apparaten. Als dat wel zo is, gaat u naar de bluetooth-instellingen ontkoppelt het 

andere apparaat op de telefoon voordat u een nieuwe koppeling met de smartwatch maakt via de APP. 

 

3. APP-instellingen (functies zijn beschikbaar nadat ze met succes zijn verbonden) 

 3.1 WIJZERPLATEN: Kies een wijzerplaat en selecteer om op te slaan. 

 3.2 BERICHTGEVINGEN: U kunt selecteren welke berichten u wilt ontvangen. 

 3.3 ALARM: Er zijn 3 verschillende alarmen beschikbaar. Selecteer om in te stellen. 

 3.4 CAMERA: Afstandsbediening om een foto te maken met uw telefoon. 

Android-telefoongebruikers: Klik op de camerafunctie op de APP en de smartwatch toont een 

camerapictogram. Klik op het pictogram om een foto met je telefoon te maken. Foto’s worden op de 

telefoon opgeslagen. 

Apple-telefoongebruikers: Het is noodzakelijk om de camera op de telefoon handmatig te openen 

(vanwege het iOS-systeem) en vervolgens te klikken op het pictogram op de smartwatch om foto’s met 

de smartphone te maken. 

3.5 FUNCTIES 

3.5.1 “Zoek apparaat”/”Find phone”: De smartwatch zal trillen zodat u het kunt vinden. 

3.5.2 “Tijdsweergave”/”24 hour time”: Klik om 12- of 24-uurs weergave in te stellen. Na synchroniseren 

geeft de smartwatch de aanpassing weer. 

3.5.3 "Niet storen"/”Do not disturb”: Standaardmodus is UIT. Wanneer u de functie "niet storen” instelt 

op AAN dan ontvangt de smartwatch geen meldingen. 

3.5.4 "Sedentiaire Herinnering": De standaardmodus is UIT. Wanneer u het activeert dan werkt deze 

functie van 10:00 tot 22:00uur. U krijgt dan een melding wanneer u te lang stil zit en u even moet gaan 

bewegen. 

3.5.5 “Snelle weergave”/”Turn Wrist”: De standaardmodus is AAN. Het kan worden ingesteld om de hele 

dag of voor een bepaalde periode aan te staan. Wanneer de functie is ingeschakeld, dan wordt de 

smartwatch automatisch ingeschakeld wanneer u de pols draait/opheft. 

3.5.6 “Weer”/“Weather”: U kunt de plaats handmatig instellen of de automatische positionering 

selecteren. Als automatische positionering beschikbaar is, moet de locatiemachtiging zijn ingeschakeld. 



De weersinformatie wordt elke 2 uur bijgewerkt. Als het is uitgeschakeld, duurt het 2 uren voordat het 

op het horloge verdwijnt.  

3.6 FIRMWARE UPGRADE: Wanneer een nieuwe versie van de software wordt gedetecteerd, kan deze 

worden geïnstalleerd. 

3.7 ONTKOPPEL/UNPAIR: Om de smartwatch van de telefoon te ontkoppelen. Opmerking voor 

iPhone-gebruikers: Ga naar "Instellingen" - "Bluetooth", om de Bluetooth-koppeling volledig te 

werwijderen.    

 

4. Belangrijkste functies 

    4.1 Basis 

4.1.1 Inschakelen: Wanneer het horloge is uitgeschakeld, drukt u 5 seconden lang op de zijknop om het 

in te schakelen. Wanneer u in de stand-by stand kort op de zijknop drukt ontwaakt u het horloge. 

4.1.2 Power OFF: Wanneer het horloge is ingeschakeld, drukt u 5 seconden lang op de zijknop om direct 

uit te schakelen. 

4.1.3 Apparaatinformatie controleren: Druk lang op de aanraaktoets om de berichteninterface te openen. 

U kunt de Bluetooth-naam, het apparaattype, het apparaatadres, enz. inzien. 

4.2 Stappen 

U kunt de stappenteller gegevens bekijken op de smartwatch en in APP. Wanneer de smartwatch is 

gekoppeld aan de APP, worden uw sportgegevens automatisch gesynchroniseerd (of handmatig 

vernieuwd) van het horloge naar de APP, inclusief het aantal stappen, de afstand, calorieën en andere 

parameters. 

4.3 Slaapmonitor 

De standaard werking van de slaapmonitor voor de smartwatch is van 20:00 uur tot 10:00 uur in de 

ochtend. Wanneer u de smartwatch draagt tijdens het slapen, kunt u de slaaptijd van afelopen nacht op 

de smartwatch nazien nadat u de volgende ochtend bent opgestaan. Wanneer de smartwatch is 

gekoppeld aan de APP, worden de slaapgegevens automatisch gesynchroniseerd. 

4.4 Hartslagmeter 

Wanneer de hartslaggegevens leeg zijn, wordt "000Bpm" weergegeven. Ga naar het hartslag pictogram, 

druk lang op de aanraaktoets (meer dan 2 seconden) om de test te starten. De gegevens worden na de 

test op het horloge weergegeven. De meting duurt 30 seconden en het horloge bewaart alleen de laatste 

gegevens. Verlaat u deze functie  binnen 30 seconden dan is de test niet compleet en wordt deze niet 

bewaard. 

4.5 Training 

4.5.1 Trainingsmodus omvat: wandelen, hardlopen, fietsen, touwtje springen, badminton, basketbal, 

voetbal. 

4.5.2 Kies een trainings pictogram: Druk lang om de bijbehorende sportmodus te openen. Het toont 

gegevens zoals stappen, afstand, calorieën, hartslag en de trainingsduur. Druk lang om te pauzeren en 

om de test af te sluiten. 

4.5.3 Activiteitensgegevens kunnen alleen worden bekeken op de APP, niet op de smartwatch. 

Opmerking: Regels voor het opslaan van sportgegevens:   

1. De trainings tijd moet meer zijn dan 2 minuten 



2. Inclusief het testen van hartslaggegevens 

Het moet aan een van de twee voorwaarden voldoen, zodat de gegevens kunnen worden opgeslagen. Zo 

niet, dan bewaart de app geen trainingsgegevens en moet de meting opnieuw. 

4.6 Bloeddruk  

Ga naar het bloeddrukpictogram en druk lang op de aanraaktoets om de test te starten.  

4.7 De Zuurstof meten in het bloed 

Ga naar het bloedzuurstofpictogram en druk lang op het pictogram om de test te starten.  

4.8 Het weer 

Nadat de weerfunctie is ingeschakeld in de APP, wordt deze op het horloge weergegeven. Het wordt niet 

weergegeven als het in de APP staat uitgeschakeld. De weersinformatie wordt eens in de 2 uren 

bijgewerkt. 

4.9 Berichten 

Ga naar de berichteninterface en druk er lang op om de opgeslagen berichten te bekijken. Om dit te 

doen, moet u eerst de functie in de instellingen inschakelen en tijd geven om te synchroniseren met de 

smartwatch. De laatste 5 berichten worden opgeslagen, het nieuwste bericht overschrijft het oudste. 

 

Berichten die op de telefoon worden ontvangen, kunnen worden weergegeven op de smartwatch, 

maar kunnen niet worden beantwoord vanaf het horloge. Voor inkomende oproepen worden ze 

weergegeven op de smartwatch, maar ze kunnen ze niet worden gehoord of beantwoord op het 

horloge. 

4. 10 Camera 

U kunt een foto maken van uw telefooncamera met de afstandsbediening op uw smartwatch. Voor 

Android-gebruikers: Klik op "Camera", uw telefoon schakelt de camera van de telefoon in, het 

camerapictogram verschijnt op het horloge. Houd het aanraakgebied van de smartwatch ingedrukt om 

een foto te maken. Voor Apple gebruikers: Klik op de "Camera", op uw telefoon moet u handmatig de 

camera APP openen en vervolgens klikken om foto's te maken vanaf de smartwatch. 

4. 11 Muziekbediening 

Druk lang om de interface om de muziekbesturing te openen. Druk lang op het icoontje om het vorige 

nummer of het volgende nummer te pauzeren of af te spelen. Druk kort om de huidige functie kiezen. 

Het wordt aanbevolen dat de telefoon muziekspeler op de voorgrond draait. Zo niet, dan hebben 

sommige smartphones waarschijnlijk compatibiliteitsproblemen. 

4. 12 Functies -> Lang indrukken om de andere functies te kiezen: 

4.12.1 Terug: Druk lang om terug te keren naar de vorige interface. 

4.12.2 Stopwatch: Lang indrukken om timing te starten, kort indrukken om timing te pauzeren, lang 

indrukken om de timing te wissen en af te sluiten. 

4.12.3 Geluid dempen: Lang indrukken om in en uit te schakelen. 

4.12.4 Helderheid: Druk lang om de helderheidsinterface in te voeren, druk kort om het 

helderheidsniveau in te stellen, druk lang om de instellingte bevestigen. 

4.12.5 Reset: Druk lang om de fabrieksinstellingen te herstellen, het horloge keert terug naar de 

fabrieksstatus. 

4.12.6 Uitschakelen: Druk lang op het icoontje om het horloge uit te schakelen. 



 

5. Voorzorgsmaatregelen 

 5.1 Er mag slechts één smartwatch koppeling op de telefoon worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen 

dat de verbinding met de smartwatch goed functioneert. Als er meerdere toepassingen zijn aangesloten, 

kunnen deze van invloed zijn op de verbinding tussen het horloge en de telefoon. 

Opmerking: Sommige Android-telefoons zullen u vragen om de Smartwtach niet te koppelen. Ga naar 

instellingen op de telefoon en sta toe de onbekende bron te koppelen. 

5.2 Wanneer de mobiele telefoon om machtigingen vraagt, klikt u op "Toestaan". Overigens u ontvangt 

mogelijk geen meldingen, scant geen QR-codes, opent de externe camera niet of gebruikt geen andere 

functies wanneer u deze machtigingen niet accepteert. Deze machtigingen hebben geen invloed op het 

stroom verbruik van de telefoon of andere informatie op de telefoon. 

5.3 SommigeAndroid-telefoons  kunnen de app per ongeluk sluiten bij het opschonen van de 

applicaties. Houd de app op de achtergrondactief. Mocht de APP toch worden gesloten dan in de 

instellingen aangeven dat de APP op de achtergrond moet blijven draaien. 

5.4 Voor de hartslagbewaking moeten het horloge en de pols in contact komen en mag het horloge niet 

te strak of te los zitten. De test kan onnauwkeurig zijn als deze te strak zit omdat het de bloedstroom 

beïnvloedt en als deze te los is omdat het de controle van de hartslagsensor beïnvloedt. 

5.6 Vermijd het vallen van de smartwatch, het zou het glas kunnen breken. 

5.7 Gebruik 5V, 1A voor het laden. Dit product biedt geen ondersteuning voor snelladen. Laad niet op 

als het horloge nat of vochtig is, zo voorkomt u kortsluiting. 

5.8 Dit product is een elektronisch controlemiddel, niet voor medische referentie! 

 

6 Probleemoplossingen 

In het geval dat er een probleem is bij het gebruik van de smartwatch, los het dan dienovereenkomstig op met de 

volgende stappen. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de verkoper of aangewezen 

onderhoudspersoneel. 

6.1 Het horloge kan niet worden ingeschakeld: 

6.1.1 Druk meer dan 3 seconden op het aanraakgebied van het display. 

6.1.2 Zorg voor voldoende batterij. Batterijvermogen kan te laag zijn, laad het op.  

6.1.3 Als de smartwatch lange tijd niet is gebruikt en de normale oplader niet reageert, 

probeer hem dan op te laden met een uitgangsvermogen van 5V/1A. 

6.2 Het horloge schakelt automatisch uit: 

6.2.1 Het batterijvermogen kan te laag zijn, laad het op.  

6.3 Korte batterijduur: 

6.3.1 Het kan optreden wanneer de batterij niet volledig is opgeladen, zorg ervoor dat er voldoende tijd is om 

het op te laden (tenminste 2 uur is vereist). 

6.3.2 Oplader of datakabel werkt mogelijk niet goed, sluit een nieuwe kabel aan. 

6.3.3 Controleer de poort van de datakabel en probeer opnieuw een goede verbinding te 

Maken. 

6.4 Bluetooth ontkoppelt of kan geen verbinding maken: 

6.4.1 Start de telefoon en de smartwatch opnieuw op. 



6.4.2 Schakel Bluetooth van de mobiele telefoon uit en open deze om opnieuw verbinding te maken. 

6.5 Inaccurate slaapgegevens: 

De slaapmonitor is ontworpen om het natuurlijke patroon van in slaap vallen en wakker worden na te 

bootsen. Gebruik de smartwatch overdag, anders kan er een afwijking optreden als u laat naar bed gaat 

of het alleen gebruikt terwijl u slaapt. Slaapgegevens kunnen niet worden gegenereerd als u overdag 

naar bed gaat, omdat de standaard slaaptijd is ingesteld tussen 21:00 en 09:00 uur in de ochtend. 

 


