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Raadpleeg deze handleiding voordat u het product gebruikt. 

Waarschuwingen voor gebruik 

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 uen voordat u het voor 

de eerste keer gebruikt. 

3. Stel in de APP uw persoonlijke informatie in en koppel de smartwatch zodat de tijd 

synchroniseert met uw telefoon voordat u de smartwatch gebruikt. Lees de instructies over het 

koppelen en synchroniseren van uw smartwatch. 

4. Het horloge heeft IP68 waterdichte classificatie. Het kan dus niet worden gebruikt in bijtende 

vloeistoffen of warm water, bad, enz. Het is niet bedoelt om mee te zwemmen, het betreft 

spatwaterdicht.  

Productoverzicht 

 

De smartwatch kan worden gekoppeld aan: 

• Android-telefoon: ondersteunings OS 5.0 en hoger 

• Iphone : supports iOS 9.0 en hoger 

 

1. APP-downloaden en -koppelen  

 

2.1  Bezoek onze website  www.mareasmart.com en ga naar de nederlandse 

pagina en zoek uw smartwatch model. 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- Alle app-machtigingen inschakelen 

5- Koppel en synchroniseer uw Marea smartwatch via de APP. 

 

http://www.mareasmart.com/


NB: 

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

(bijvoorbeeld gedurende 2 uren of meer, wordt de telefoon niet gebruikt en bevindt deze zich in 

een “zwart scherm” status), vervolgens wordt de APP opgeschoond door het iOS-systeem en het 

horloge losgekoppeld op dat moment zijn de functies op de APP niet beschikbaar. Open de APP 

opnieuw en de telefoon en de smartwatch maken automatisch opnieuw verbinding. 

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.  

 

2.2  Koppel de APP aan uw smartwatch 

2.2.1 Open de APP, kies "Registreren" of "Inloggen zonder te registreren". 

 

2.2.2 Voor Android-gebruikers: klik op "Nieuw apparaat koppelen" en selecteer het 

model dat overeenkomt met uw smartwatch. Vervolgens wordt de 

QR-codescanner geopend. 

2.2.3 Open de QR-code op het horloge en scan om het horloge te koppelen. Het 

duurt ongeveer 30 seconden om correct verbinding te maken na het scannen. 

Bevestig alle machtigingsaanvragen die automatisch worden weergegeven om 

ervoor te zorgen dat alle functies correct werken. 

2.2.4 Voor iPhone-gebruikers: Het verzoek om "een nieuw apparaat koppelen" 

verschijnt na het scannen op uw telefoon. 

2.2.5 Als de QR-codescan niet van toepassing is of niet scant dan selecteert u de 

handmatige verbindingsfunctie om de koppeling via Bluetooth te voltooien. 

2.3 APP-instellingen (functies zijn alleen beschikbaar als horloge en telefoon 

succesvol zijn gekoppeld) 

• Oproepmelding: Kies om deze functie in/uit te schakelen. Als deze is 

ingeschakeld, kunt u het binnenkomende gesprek via uw horloge ophangen. 

• Meldingen van sociale media: Kies om in/uit te schakelen en kies van welke 

APPs je meldingen op je smartwatch wilt ontvangen.   

• Wekker (tot tot 5 alarmen) 

• Sedentaire (bewegings) herinnering: Kies om in/uit te schakelen. Stel begintijd, 

eindtijd, interval en drempel in. 

• Drinkwaterherinnering: Kies om in/uit te schakelen. Stel begintijd, eindtijd, 

interval en drempel in. 

• DND-modus (modus Niet Storen): Kies om in/uit te schakelen. Stel begin- en 

eind tijd in. Note: wanneer ingeschakeld, ontvangt het horloge géén berichten. 



• Scherm inschakelen bij het draaien van de pols: Kies om in/uit te schakelen. 

• Hartslagmeting: Kies om in/uit te schakelen. Stel de begintijd, eindtijd en 

interval in. Als deze optie is ingeschakeld, controleert het horloge automatisch 

de hartslag en synchroniseert het de gegevens met de APP. 

• Camerabediening op afstand (op sommige telefoons kan het nodig zijn om de 

camera handmatig op de telefoon in te schakelen) 

• Apparaat zoeken: Bij deze keuze verschijnt het horloge met een horloge 

pictogram en trilt het. 

• Firmware-update (zorg ervoor dat de batterij ten minste 50% is opgeladen 

voordat u deze bijwerkt, houd uw smartwatch tijdens de update in de buurt 

van uw telefoon) 

• Apparaatversie: Om de firmwareversie van het horloge te controleren. 

• Ontkoppelen (iPhone-gebruikers moeten in de Bluetooth-instellingen het 

apparaat verwijderen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig is 

losgekoppeld)  

3. Hoofd functies  

3.1 Basisbediening 

3.1.1  Inschakelen: Druk 3 seconden lang op de knop om het horloge in te schakelen, 

druk kort op de knop om het horloge op te laten lichten als het in de stand-bymodus 

staat. 

3.1.2  Uitschakelen: als het scherm is ingeschakeld, drukt u 3 seconden lang op de 

knop om het horloge uit te schakelen. 

3.1.3  Van hoofdscherm naar ander scherm swipen: 

1. Swipe van boven naar beneden op het scherm om de volgende icoontjes te zien: 

DND-modus, helderheidsniveau, instellingen, verbindingspictogram en batterij 

spanning.   

2. Swipe van rechts naar links op het hoofdscherm om het menu te openen.  

3. Swipe van links naar rechts op het hoofdscherm om de gezondheids- en 

slaapgegevens te zien. 

4. Swipe van onder naar boven op het hoofdscherm om de ontvangen berichten te 

zien. 

 

 

 



3.2 Selectie van het hoofdscherm 

Druk 3 seconden lang op het scherm en het geeft verschillende beeldschermen weer 

waaruit u kunt kiezen, swipe naar links en rechts om het gewenste hoofdscherm te kiezen. 

Enkele druk op het scherm om de keuze in te stellen als standaard hoofdscherm. 

 

3.3  Stappenteller 

Het horloge registreert automatisch stappen, afstand en calorieën wanneer het horloge is 

ingeschakeld. Zie de gegevens van de stappenteller: swipe naar rechts vanaf het 

hoofdscherm van het horloge of swipe naar links vanaf het hoofdscherm om toegang te 

krijgen tot het menu. 

 

3.4  Sportmodus 

3.4.1 De verschillende beschikbare sporten: buiten snel wandelen,  binnen snel 

wandelen,  buiten hardlopen,  binnen hardlopen, fietsen, wandelen en zwemmen. 

Deze smartwatch is niet uitgerust met GPS, daarom kunnen de resultaten van sommige 

sportmodi die A-GPS-ondersteuning vereisen, variëren met verschillende telefoons.  

 

3.4.2 Klik op het pictogram om de bijbehorende sportmodus te openen en het doel van 

de dag (afstand, tijd of calorieen) aan te passen of geen doelen in te stellen. De 

smartwatch slaat de instelling automatisch op en past deze toe de volgende keer dat de 

sportmodus wordt gebruikt. 

 

3.4.3 Historische gegevens: het slaat de laatste 8 records op. De records worden in 

chronologische volgorde weergegeven en kunnen worden bekeken door op en neer te 

schuiven. 

Opmerking: De gegevens worden alleen opgeslagen  wanneer  de  trainingstijd 

meer dan 5 minuten of meer dan 200 stappen bedraagt. Een van deze voorwaarden zal 

de opnamefunctie activeren, anders zal de opnamefunctie mislukken als gevolg van 

onvoldoende gegevens. 

3.4.4  Wanneer u begint met het opnemen van de gegevens, geeft het horlogescherm 

de volgende inhoud weer: type sport en starttijd. U kunt omhoog en omlaag swipen om 

gedetailleerde ggevens te zien. De gegevens variëren afhankelijk van het type sport. 

3.4.5  Voltooiing van het doel: De smartwatch geeft 'Doel bereikt' weer wanneer het 

vooraf ingestelde doel is bereikt. Bovendien blijft de opnamefunctie registreren als de  

training doorgaat. 

 

 

 



3.5  Slaapmonitor 

De standaard slaapmonitor begint om 21:00 uur en eindigt de volgende dag om 7:30 uur.  

Als het horloge tijdens het slapen wordt gedragen kunt u de slaaptijd de volgende ochtend 

op het horloge aflezen. Als de smartwatch is gekoppeld aan de telefoon, worden de 

slaapgegevens automatisch (of handmatig) gesynchroniseerd met de APP. 

 

Opmerking: De smartwatch kan automatisch de slaapstatus herkennen. Er kunnen 

verschillen ontstaan tussen de gedetecteerde gegevens en de werkelijke gegevens, omdat 

het horloge mogelijk nog steeds onder het detectieproces valt. Het horloge geeft het 

gedetecteerde resultaat van de hele nacht weer, dat identiek is aan de werkelijke 

slaapgegevens, zodra het de meting heeft voltooid. Er kan enige afwijking zijn met de 

werkelijke slaap status als gevolg van de verandering in verschillende slaaphoudingen. 

3.6 Gezondheid  

3.6.1 Hartslag: Op het display verschijnt "--Bpm". Twee seconden later begint de 

hartslagtest. De gegevens worden weergegeven op het horlogescherm wanneer de 

hartslaggegevens worden gedetecteerd en de detectie continu wordt uitgevoerd. Als u  

de detectie wilt stoppen, veegt u naar rechts om af te sluiten en terug te keren naar het 

vorige scherm. In de app kunt u de historische gegevens controleren, inclusief de 

hoogste en gemiddelde gegevens van de laatste test. 

3.6.2 Bloeddruk: Op het display verschijnt "--mmHg". Twee seconden later begint de 

bloeddruktest. De gegevens worden weergegeven op het horlogescherm wanneer de 

bloeddrukgegevens worden gedetecteerd en de detectie continu wordt uitgevoerd. Als 

u de detectie wilt stoppen, swiped u naar rechts om af te sluiten en terug te keren naar 

het vorige scherm. 

Opmerking: Alle hartslag- en bloeddruktesten duren ongeveer 10-30 seconden om 

gegevens te genereren. 

3.7 Meldingen (berichten) 

Nadat u uw telefoon met succes hebt gekoppeld en de meldingen in de app hebt 

geactiveerd, worden de berichten die op de telefoon worden ontvangen, gesynchroniseerd 

met het horloge. Het horloge slaat de laatste 8 berichten op en ze kunnen worden 

verwijderd door omhoog te swipen en op het prullenbakpictogram te klikken. 

 

Opmerking: de ontvangen berichten kunnen worden gelezen op de smartwatch, maar ze 

kunnen niet worden beantwoord vanaf het horloge en audio kan niet worden afgespeeld. 

3. 8  Wekker (alleen ingesteld via APP) 

De APP ondersteunt het instellen van maximaal 5 alarmen. 

 



3.9 Afstandsbediening music speler 

3.9.1  Als het horloge niet is gekoppeld aan uw telefoon, dan zal een 'niet-verbonden'  

bericht verschijnen wanneer u op het pictogram 'Muziek' klikt. Dan wordt de opdracht 

na 2 seconden automatisch zonder acties afgesloten. 

 

3.9.2 Nadat u de smartwatch met uw telefoon hebt gekoppeld, kunt u de functie van de 

music-speler van het horloge starten om de muziekspeler van de telefoon te bedienen. 

Er kunnen enkele compatibiliteitsproblemen zijn als gevolg van de verscheidenheid aan 

muziekspelers. Meestal kan de smartwatch de muziekspeler van uw telefoon 

rechtstreeks bedienen, maar sommige spelers moeten mogelijk handmatig worden 

geopend voordat het op afstand door het horloge kan worden bediend. 

3.9.3 Het horloge kan pauzeren, afspelen en overschakelen naar het vorige of  

volgende nummer, maar het toont niet de naam van het nummer en kan het volume 

niet aanpassen. 

3.10  Koppelen met QR-code 

Selecteer in de APP "Nieuw apparaat koppelen" om de QR-code van het horloge te scannen 

en zo te koppelen aan de telefoon. Het pictogram "verbinding" in het vervolg keuzemenu 

van het horloge ziet er blauw uit als het horloge is gekoppeld. Elke smartwatch kan slechts 

met één telefoon worden verbonden. 

 

3.11 Timer 

Stel de doeltijd in en klik vervolgens op het “start” pictogram. Het bericht "timed out" 

verschijnt op het scherm wanneer de tijd is verstreken en het horloge trilt. 

 

3.12  Stopwatch 

Klik op het startpictogram om te beginnen met tijd op te nemen. Klik op het pauzepictogram 

om te stoppen, klik op het klokpictogram om een rondetijd in te stellen. Als de 

tijdwaarneming wordt gestopt verandert het pictogram in twee pijlen, als erop wordt geklikt, 

stopt het tellen en worden alle records gewist. Het horloge houdt records bij van maximaal 

20 rondetijden.  

 

3.13 Telefoon zoeken 

Als de smartwatch is gekoppeld aan de telefoon, zal de telefoon trillen en rinkelen wanneer 

u op "Telefoon zoeken" op het horloge klikt.   

 

3.14 Instellingen 

Scherm helderheids instelling: er zijn 5 helderheidsniveaus, klik op het scherm om het 

aan te passen. 

QR-code om de app te downloaden: u kunt uw telefoon gebruiken om deze QR-code te 

scannen en zo de nieuwste versie van de app te downloaden.   



Afstandsbediening camera: als het horloge is gekoppeld aan de telefoon en wanneer u 

op de camerafunctie op het horloge klikt, verschijnt er een camerapictogram op het 

horloge en wordt de camera van de telefoon geopend. Als u op het camerapictogram 

op het horloge klikt, wordt er een foto met de telefoon gemaakt en automatisch 

opgeslagen in het fotoalbum van de telefoon. Op sommige telefoons is het noodzakelijk 

om de camera handmatig te openen voordat u deze functie gebruikt. 

Resetten: tik op het linkerpictogram op exit en tik op het rechterpictogram om 

opnieuw in te stellen. Alle gegevens van het horloge worden gewist.  

Over: hier kunt u het Mac-adres van het apparaat, de Bluetooth-naam en de 

firmwareversie zien.   

 

4. Voorzorgsmaatregelen 

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

zorgen dat de verbinding met de smartwatch optimaal is. Als er meerdere APPs zijn aangesloten, 

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

Opmerking: Sommige Android-telefoons kunnen u vragen dat u deze niet installeerd. Aub ga naar 

'settings' op de telefoon en autoriseer de 'Onbekende bron'. 

4.2 Wanneer de mobiele telefoon machtigingen vraagt, klik op "Toestaan". U ontvangt mogelijk 

geen meldingen als u deze niet toestaat. Deze machtigingen hebben geen invloed op het stroom 

verbruik van de telefoon of andere informatie op de telefoon. 

4.3 Sommige Android-telefoons kunnen de app per ongeluk sluiten bij het opschonen van de 

applicaties. Houd de app op de achtergrond actief. 

Android-telefooninstellingen (achtergrondbeheermethode): open de telefooninstellingen-> 

applicatiebeheer-> Officiële APP-> Rechtenbeheer-> Backstage-beheer-> selecteer  

achtergrondbeheer.  (De instellingsmethode kan verschillen als gevolg van verschillende versies 

en modellen van mobiele telefoons) . 

4.4 Voor de hartslagmeting moeten de smartwatch en de huid in contact komen en mag het 

horloge niet te strak óf te los zitten. De test kan onnauwkeurig zijn als de smartwatch te strak zit 

omdat het de bloedstroom beïnvloedt, en als de smartwatch te los zit omdat het dan het contact  

van de hartslagsensor negatief beïnvloedt. 

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

4.6 Gebruik 5V, 1A voor het opladen. Dit product biedt geen ondersteuning voor snelladen. Laad 

de smartwatch niet op als het horloge vochtig is door water of zweet om kortsluiting en 

beschadiging van het product te voorkomen. 

4.7 Dit product is een elektronisch controlemiddel, niet voor medische referentie. 

 

 

 



5. Probleemoplossing 

In het geval dat er een probleem is met 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. 

 

5.1 Het horloge kan niet worden ingeschakeld: 

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

5.1.2 Zorg voor voldoende batterijspanning, batterijvermogen kan te laag zijn, laad het op.  

5.1.3 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. 

 

5.2 De smartwatch gaat automatisch uit door: 

5.2.1 Een te laag batterijvermogen, laad het op.  

5.3 Korte batterijduur: 

5.3.1 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). 

5.3.2 Oplader of datakabel werkt mogelijk niet goed/is defect, gebruik een nieuwe kabel. 

5.3.3 Controleer de poort van de datakabel op vuil en probeer opnieuw een goede 

verbinding te leggen. 

5.4 Bluetooth ontkoppeltsof kan geen verbinding maken: 

5.4.1 Start het opnieuw op. 

5.4.2 Schakel Bluetooth van de mobiele telefoon uit en open deze om opnieuw verbinding te 

maken. 

5.5 Inaccurate slaapgegevens: 

De slaapmonitor is ontworpen om het natuurlijke patroon van inslapen 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 worden niet 

gegenereerd als u overdag naar bed gaat, omdat de standaardslaaptijd is ingesteld tussen 

21:00 uur en 07:30 uur. 

 


