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User manual 

Lees alsjeblieft de handleiding voor het gebruik van 

de smartwatch.  

  



WAARSCHUWING  

Het bedrijf behoud de rechten voor deze handleiding te 

wijzigen zonder verdere vermelding. Sommige functie 

kunnen variëren bepaalde versies van de software.  

Laat dit product niet minder dan 2 uur op met de 

meegeleverde oplader voordat je het voor de eerste keer 

gebruikt.  

Gebruik alleen de oplader die bij het product is 

meegeleverd met een ingangsspanning van 5V/1Ah of 

5V/2Ah. Zorg ervoor dat de oplader en het smartwatch 

goed op elkaar zijn aangesloten tijdens het opladen. 

Laad niet op als het horloge water (of zweet) bevat om 

kortsluiting en beschadiging van het product te 

voorkomen. 

De twee contacten van de oplaadkabel kunnen niet 

tegelijkertijd in contact staan met een geleide materiaal, 

het zal kortsluiting en verbranding veroorzaken.  

Voorkom het vallen van de smartwatch, het kan het glas 

breken.  

De waterdichtheid van de smartwatch is IP68, daarom 

kan de smartwatch worden gebruikt voor het dagelijkse 

leven. Maar het smartwatch kan niet worden gebruikt 

om te duiken of lang onder water te zijn. Bovendien kan 

de smartwatch niet worden gebruikt in douches en 

baden met warm water ( het water kan het horloge 



beschadigen) of in zout water (als het zoute water de 

smartwatch binnenkomt tast het interne delen aan) 

Systeemvereisten: 

Android: Android 5.0 of erboven 

iPhone: iOS 10.0 of erboven  

 

Download en installeer de applicatie 

Ga naar de website www.mareasmart.com en zoek jou 

smartwatch model. Dit model nummer vind je op de 

achterkant van de smartwatch. Het modelnummer start 

met een B gevolgd met 5 cijfers. 

1. Download en instaleer de officiële app dat hoort bij 

jou smartwatch model.  

2. Open de app en sta alle verzoeken toe die de app 

vraagt.  

3. Zet de Bluetooth aan op je telefoon 

4. Zorg ervoor dat de smartwatch niet direct met de 

bluetooth is verbonden. Als dat wel zo is verbreek dan 

de verbinding.  

5. Verbind de smartwatch via de app.  

 

Opmerkingen over het koppelen:  

Er kan slechts één app op de telefoon worden 

gedownload om ervoor te zorgen dat de verbinding met 

de smartwatch optimaal is. Als er meerdere 

http://www.mareasmart.com/


toepassingen zijn verbonden, kunnen deze van invloed 

zijn op de verbinding tussen het horloge en de telefoon. 

Sommige Android-telefoons kunnen de app niet 

instaleren. Ga naar ‘instellingen’ van de telefoon en 

autoriseer de ‘onbekende bron’.  

Wanneer de mobiele telefoon om toestemming vraagt, 

klik dan op ‘toestaan’. Als je het verzoek niet toestaat 

kan je geen gebruik maken van de functies. Deze 

machtiging heeft geen invloed op de stroom van de 

telefoon of andere informatie op de telefoon.  

Sommige Android-telefoons kunnen de app per ongeluk 

sluiten bij het opschonen van de applicaties. Houd de 

app op de achtergrond actief. Om deze functie op uw 

telefoon in te schakelen: open de telefooninstellingen - 

applicatiebeheer - officiële applicatie - rechtenbeheer - 

backstagebeheer – selecteer de achtergrond die wordt 

uitgevoerd. De instellingsmethode kan verschillen als 

gevolg van verschillende versies en modellen van 

mobiele telefoons. 

Voor iPhone: als de telefoon lange tijd in de stand-by- 

of sluimerstand staat (de telefoon is bijvoorbeeld niet 2 

uur of langer in gebruik geweest en het scherm is 

uitgeschakeld), wordt de applicatie gesloten door het 

iOS-systeem , dus de applicatie en het horloge worden 

losgekoppeld en de applicatiefuncties zijn niet 

beschikbaar. Activeer de telefoon opnieuw en deze 



maakt automatisch opnieuw verbinding.  

 

Smart watch operation  

Aan- en uitzetten 

Houd de knop aan de zijkant voor 3 seconde ingedrukt om 

het horloges aan te zetten. Druk de zij knop kort in om 

deze te activeren uit de stand-by modus.  

Houd de knop aan de zijkant voor 3 seconde ingedrukt om 

het horloge uit te zetten.  

 

Knop- en schermbediening 

Vanaf het startscherm op de smartwatch: 

Veeg omlaag om de statusbalk weer te geven. Het toont 

de verbinding status en batterij en biedt snelle toegang 

tot sommige functies (niet storen modus, instellingen, 

telefoon zoeken, info over smartwatch en 

helderheidsregeling) 

Veeg omhoog om de berichten box te openen.  

Swipe right to enter the main menu. 

Veeg naar rechts om het hoofdmenu te openen.  

Veeg naar links om het snelmenu te openen. Het omvat 

trainingsgegevens, hartslagmeter en slaapmonitor.  

Terugkeren 



Veeg vanuit elke functie naar rechts om terug te keren 

naar het vorige menu of druk kort op de zij knop om terug 

te keren naar het startscherm. 

 

Selectie van het startscherm 

Houd het startscherm ingedrukt om het selectie scherm te 

openen, veeg naar links of rechts om alle beschikbare 

opties te zien. Klik op het gewenste scherm om het 

startscherm vast te zetten. In de app kunt u andere vooraf 

ontworpen startschermen downloaden en een afbeelding 

selecteren die op de telefoon is opgeslagen om in te 

stellen als uw startscherm. 

 

Belangrijkste functies van de smartwatch 

Het hoofdmenu bevat de volgende functies: 

 

 

 

Sportgegevens 

Toont het aantal stappen, de afgelegde 

afstand en de verbrande calorieën op de 

huidige dag. 

 

 

 

Sports 

Inclusief verschillende sportmodi: 

wandelen, hardlopen, wandelen, fietsen, 

zwemmen, basketbal, elliptische machine 



 

Slaapmonitor 

Als je het horloge de vorige nacht hebt 

gedragen, toont het de totale slaaptijd van 

gisteravond, evenals lichte en diepe 

slaaptijden. De historische gegevens 

en yoga. Klik op de bijbehorende 

trainingsmodus om de opname te starten. 

Schuif naar rechts om de oefening te 

beëindigen en de gegevens op te slaan. U 

kunt de laatste opnames controleren op het 

volgende pictogram in het hoofdmenu 

(Sportrecords). Op de app kun je de 

historische gegevens bekijken. 

 

 

 

Hartslag 

Bij het invoeren van de functie start de 

hartslagmeting automatisch. Wacht 

ongeveer 30-60 seconden tot de meting is 

voltooid en het resultaat wordt 

weergegeven. Schuif omhoog om een 

grafiek te zien met de 

hartslagtestresultaten van de huidige dag. 

Op de app kan je de historische gegevens 

bekijken. 

 

 



worden weergegeven in de app. 

 

Opmerking over de gezondheidsfuncties: 

De hartslag, bloeddruk en bloedzuurstoffuncties 

vereisen dat het horloge en de arm in contact zijn en dat 

het horloge niet te strak of te los zit. De test kan 

onnauwkeurig zijn als deze te strak is omdat het de 

 

 

Bloeddruk  

Bij het invoeren van de functie start de 

bloeddrukmeting automatisch.  Wacht 

ongeveer 30-60 seconden tot de meting is 

voltooid en het resultaat wordt 

weergegeven. Op de app kan je de 

historische gegevens bekijken. 

 

 

Bloedzuurstof  

Bij het invoeren van de functie start de 

bloedzuurstofmeting automatisch.  Wacht 

ongeveer 30-60 seconden tot de meting is 

voltooid en het resultaat wordt 

weergegeven. Op de app kan je de 

historische gegevens bekijken. 

 

 

 

 



bloedstroom beïnvloedt en als deze te los is omdat deze 

de controle van de hartslagsensor beïnvloedt. 

De resultaten van de smartwatch metingen zijn slechts 

indicatief en kunnen in geen geval een medische test 

vervangen. Volg de instructies van uw arts en vertrouw 

niet alleen op deze resultaten voor een evaluatie. 
 

 

 

 

Muziek bediening 

Geeft knoppen weer om af te spelen / 

pauzeren, naar het vorige of volgende 

nummer te gaan en het volume hoger / 

lager te zetten om de muziek die op de 

gekoppelde telefoon wordt afgespeeld op 

afstand te bedienen. De telefoon en het 

horloge moeten gekoppeld zijn en zich 

binnen het Bluetooth-bereik bevinden. 
 

 

Weer 

Geeft het huidige weer en de huidige 

temperatuur weer. De telefoon en het 

horloge moeten worden gekoppeld, zodat 

het horloge de weersinformatie van de 

telefoon kan ontvangen. 

 

Stopwatch 

Klik op het startpictogram om de telling te 

starten. Wanneer de tijd is gepauzeerd, 

klikt u op het resetpictogram om opnieuw 

in te stellen op 0.  



 Timer 

Selecteer een van de vooraf ingestelde 

tijden of klik op "+" om uw eigen tijd te 

selecteren. Klik op het startpictogram om 

het aftellen te starten. Wanneer het 

aftellen is onderbroken, klikt u op het 

pictogram Opnieuw instellen om de 

oorspronkelijke tijd opnieuw in te stellen. 

 Telefoon zoeken 

De gekoppelde telefoon gaat over zodat je 

deze kan vinden. De telefoon en het 

horloge moeten gekoppeld zijn en zich 

binnen het Bluetooth-bereik bevinden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten 

Toont de laatste 15 berichten/notificaties. 

De telefoon en het horloge moeten 

gekoppeld zijn en zich binnen het 

Bluetooth-bereik bevinden. Schuif naar 

beneden en druk op het verwijderpictogram 

om alle bericht records te wissen. De 

laatste ontvangen melding vervangt de 

oudste. In de app kan je selecteren welk 

type notificaties je op de smartwatch wilt 

ontvangen.  



 Instellingen 

Beeldscherm 

o Wijzerplaat wisselen: Klik op het 

gewenste scherm om er uw 

startscherm van te maken. In de app 

kunt u andere vooraf ontworpen 

startschermen downloaden en een 

afbeelding selecteren die op de 

telefoon is opgeslagen om in te 

stellen als uw startscherm. 

o Helderheid: Klik op "+" om te 

verhogen en klik op "-" om de 

helderheid van het scherm te 

verlagen. Hoe helderder het schijnt, 

hoe meer batterij het zal gebruiken. 

o Schermtijd: Selecteer de seconden 

die nodig zijn voor het scherm wordt 

uitgeschakeld wanneer het niet in 

gebruik is. Hoe langer het scherm 

aan staat, hoe meer batterij het zal 

gebruiken. 

o Draai pols : Selecteer de seconden 

die nodig zijn voordat het scherm 

wordt uitgeschakeld nadat u wakker 

bent geworden wanneer u uw pols 

draait. Hoe langer het scherm aan 



staat, hoe meer batterij het zal 

gebruiken. 

Vibration intensity: Select the intensity 

of the vibration of the smart watch. 

Trillingsintensiteit: Selecteer de 

intensiteit van de vibratie van het 

smartwatch. 

 

Talen: Je kan de taal op de smartwatch 

selecteren.  

QR code: Toont een QR-code om met je 

telefoon te scannen om de app te 

downloaden. 

Systeem  

o Over: Het toont de Bluetooth-naam, 

MAC-adres, softwareversie en UI-

versie. 

o Afsluiten: Schakelt het smartwatch 

uit (klik op "√" om te bevestigen of 

op "×" om af te sluiten).  

o Herstellen: Hiermee wordt het 

smartwatch teruggezet naar de 

fabrieksinstellingen (klik op "√" om 

te bevestigen of op "×" om af te 

sluiten). Deze functie wist alle 

gegevens die op het smartwatch zijn 



opgeslagen. 

  

Belangrijkste functies op de app (ze kunnen alleen 

worden gebruikt als het smartwatch gekoppeld) 

Ontkoppelen 

Klik hierop om het slimme horloge los te koppelen van de 

gekoppelde mobiele telefoon. Voor het IOS-systeem moet 

u na het ontkoppelen van het horloge naar de instellingen 

van de telefoon gaan om het Bluetooth-apparaat te 

negeren. 

Wekker 

U kunt maximaal 5 alarmen instellen. Wanneer het tijd is 

om af te gaan, trilt het slimme horloge en schakelt het 

scherm in om het wekkerpictogram weer te geven. 

Smartwatch zoeken 

De smartwatch trilt zodat je het kunt vinden. De telefoon 

en het horloge moeten gekoppeld zijn en zich binnen het 

Bluetooth-bereik bevinden. 

Wijzerplaat instelling 

Het bevat een brede galerij met startschermen die kunnen 

worden gedownload naar het slimme horloge, evenals de 

mogelijkheid om uw eigen startscherm aan te passen met 

behulp van een afbeelding die op de telefoon is 

opgeslagen (of een foto maken met de camera van de 

telefoon). 



Firmware update 

Als er een nieuwe versie van de firmware van het smart 

watch is, kunt u bijwerken naar de nieuwste versie.  

 

Camera bediening via telefoon 

De camera op de telefoon wordt geopend. Schud de 

smartwatch en de telefoon maakt een foto. De foto wordt 

opgeslagen in de galerij van de telefoon.  

Opmerking: Wanneer het verzoek om cameragebruik wordt 

weergegeven, selecteert u "Toestaan". 

Meldingen 

Activeer meldingen voor elk van de apps waarvan je 

meldingen wilt ontvangen op uw horloge. Wanneer de 

telefoon inkomende oproepen, sms-berichten of nieuwe 

meldingen van de geactiveerde apps ontvangt, worden 

deze meldingen ook op het slimme horloge ontvangen. De 

laatste 15 berichten/notificaties zijn te bekijken in de 

berichteninterface op het smartwatch.  

Bewegingsherinnering 

Als deze functie is geactiveerd, wanneer u lange tijd in 

dezelfde positie hebt gezeten, trilt de smartwatch en toont 

het sedentaire pictogram om u eraan te herinneren op te 

staan en te bewegen. 

Drink water herinnering  

Als deze functie is geactiveerd, trilt de smartwatch en 

toont het waterherinneringspictogram om u eraan te 



herinneren de hele dag water te drinken. 

Niet storen modus 

U kunt een tijdsinterval instellen waarin het slimme 

horloge geen meldingen ontvangt. 

Gezondheidsmonitor 

Als deze functie is geactiveerd, neemt het slimme horloge 

automatisch hartslag-, bloeddruk- en 

bloedzuurstofmetingen op tijdens de geselecteerde uren. 

Til de pols op om het scherm in te schakelen 

Als deze functie is geactiveerd, wordt het scherm van het 

slimme horloge ingeschakeld wanneer u uw pols optilt.  

Herstellen 

Hiermee zet u het slimme horloge terug naar de 

fabrieksinstellingen. Deze functie wist alle gegevens die 

op het slimme horloge zijn opgeslagen. 


