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Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt 

om het gebruik en de werking ervan volledig te 

begrijpen. 

  



 
Ter info: 

• 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. 

• Laad dit product op met de meegeleverde oplader voor maar 

liefst 2 uren voordat u het voor het eerst gebruikt. Gebruik alleen 

de oplader die bij het product wordt meegeleverd. Zorg ervoor 

dat de oplader en de smartwatch goed zijn aangesloten tijdens 

het opladen. Laad niet op als het horloge nat of vochtig is om 

kortsluiting en beschadiging van het product te voorkomen. 

• De twee contacten van de oplaadkabel mogen niet tegelijkertijd 

in contact komen met elkaar, er zou kortsluiting kunnen ontstaan. 

• Vermijd het vallen van de smartwatch, het kan het glas breken. 

• De waterdichte gradatie is IP68, het kan normaal worden gebruikt 

voor in dagelijks leven. Maar de smartwatch kan niet worden 

gebruikt om te zwemmen of douchen. 

 

Systeemvereisten: 

Android: 4.4 of hoger 

iPhone: iOS 8.0 of hoger 

Bluetooth: 4.0 

 

 

 



Download en installeer de app 

1. Ga naar onze website www.mareasmart.com en bezoek de 

Nederlandse pagina en zoek uw smartwatch model. Het 

modelnummer staat op de achterkant van de smartwatch (het 

begint met "B" en wordt gevolgd door vijf cijfers).  

2. Download en installeer op uw telefoon de officiële app die 

overeenkomt met uw smartwatch.  

3. Open de app en schakel alle machtigingen in die de app 

aanvraagt.  

4. Schakel Bluetooth in op je telefoon.  

5. Zorg ervoor dat de smartwatch niet rechtstreeks via Bluetooth 

aan uw telefoon is gekoppeld. Zo ja, ontkoppel het dan.  

6. Verbind je Marea Smartwatch via de app. 

 

Opmerkingen over koppelen:  

• Er mag slechts één smart watch-app 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 de 

smartwatch en de telefoon. Sommige Android-telefoons kunnen 

melden dat de telefoon de app niet kan installeren. Ga dan naar 

'instellingen' van de telefoon en autoriseer de 'Onbekende bron'.  

• Wanneer de mobiele telefoon machtigingen aanvraagt, klikt u op 

"Toestaan". Integendeel, u ontvangt mogelijk geen meldingen, 



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

geen andere functies wanneer u deze machtigingen niet toestaat. 

Deze machtigingen hebben geen invloed op het stroom verbruik 

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 toepassing - rechtenbeheer - backstagebeheer - 

selecteer achtergrond actief. 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 

slaapstand staat (de telefoon is bijvoorbeeld 2 uur of langer niet 

in gebruik geweest en het scherm is uitgeschakeld), wordt de 

applicatie gesloten door het iOS-systeem, zodat de applicatie en 

het horloge worden losgekoppeld en de applicatiefuncties niet 

beschikbaar zijn. Activeer de telefoon opnieuw en deze maakt 

automatisch opnieuw verbinding.  

 



 Slimme horlogebediening 

Selectie van startscherm 
- Druk op S3 of druk lang op het scherm om het startscherm te 

wijzigen. Er zijn 3 verschillende stijlen om uit te kiezen: 

 
In- en uitschakelen 

- Houd S3 ingedrukt om de smartwatch in/ uit te schakelen. 
- Druk kort op S4 of druk eenmaal op het scherm om het 

horloge te activeren in de stand-bymodus. 
 
Toegang tot het hoofdmenu 

- Druk op S2 of raak het scherm aan om het hoofdmenu te 
openen.  

- Druk nogmaals op S2 of raak het scherm aan om van de ene 
functie naar de andere te gaan. 

- Druk op S3 of druk lang op het scherm om elk functie-submenu 
in te voeren. 

- Druk op S4 om terug te gaan naar het vorige 
menu/startscherm.  



Belangrijkste functies in smartwatch 
Het hoofdmenu bevat de volgende functies: 

 

Stappen 
Toont de stappen die op de huidige dag zijn 
genomen. De gegevens worden elke dag om 
00:00 uur gewist. U kunt de historische 
gegevens in de app controleren. 
 

 

Afstand 
Toont de afstand die op de huidige dag is 
gelopen. De gegevens worden elke dag om 
00:00 uur gewist. U kunt de historische 
gegevens in de app controleren. 
 

 

Calorieën 
Toont de calorieën verbruikt op de huidige dag. 
De gegevens worden elke dag om 00:00 uur 
gewist. U kunt de historische gegevens in de 
app controleren. 

 

 

Hartslag 
De hartslagmeting wordt automatisch gestart. 
Wacht tot de test is afgelopen en het resultaat 
op het scherm wordt weergegeven. Het 
testresultaat wordt in meer detail opgeslagen 
in de app. 
 

 

Bloeddruk 
De bloeddrukmeting start automatisch. Wacht 
tot de test is afgelopen en het resultaat op het 
scherm wordt weergegeven. Het testresultaat 
wordt in meer detail opgeslagen in de app. 
 



 

De zuurstof van het bloed 
De bloedzuurstofmeting wordt automatisch 
gestart. Wacht tot de test is afgelopen en het 
resultaat wordt op het scherm weergegeven. 
 

Opmerkingen over gezondheidsfuncties: 

• Voor hartslag, bloeddruk en zuurstofbewaking in het bloed 
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 
of als deze te los zit omdat het de controle van de 
hartslagsensor beïnvloedt. 

• De resultaten van de smartwatch-metingen zijn alleen ter 
referentie en kunnen in geen geval worden vervangen door 
een medische test. Volg de instructies van uw arts en vertrouw 
niet alleen op deze resultaten voor een evaluatie. 
 

 

Slaap 
Als u het horloge de vorige nacht hebt gedragen, 
toont het de slaaptijd van gisteravond. In de app 
kunt u de historische gegevens controleren, 
evenals slaapinformatie in meer detail. 
 

 

Training 
De smartwatch bezit 6 verschillende sportmodi 
(hardlopen, fietsen, touwtje springen, badminton, 
tafeltennis, tennis). Druk lang op het scherm of 
druk op S3 om de interface te openen. Druk kort 
op het scherm of druk op S2 om naar de volgende 
sportmodus te gaan. Druk lang op het scherm of 
druk op S3 op de gewenste sport om de meting te 
starten. Om af te sluiten, drukt u lang op het 
scherm of drukt u op S4. U kunt de historische 
gegevens in de app controleren. 



 

 

Berichten 
Toont de laatste 8 berichten / meldingen. 
Druk lang op het scherm of druk op S3  om de 
interface te openen. Druk kort op  het scherm 
of druk op S2 om naar het volgende bericht te 
gaan. Druk lang op het scherm of druk lang op 
S3 om die melding te verwijderen. De laatst 
ontvangen melding vervangt de oudste. De 
telefoon en het horloge moeten worden 
gekoppeld en moeten zich binnen het 
Bluetooth-bereik bevinden. In de app kunt u 
selecteren welk type meldingen u op de 
smartwatch wilt ontvangen. 

 

 

Meer functies 
Druk lang op het scherm of druk op S3  om het 
menu te openen en druk kort op het scherm of druk 
op S2 om naar de volgende functie te gaan. Bevat 
de volgende opties: 
 

 

 

Info 
Druk lang op het scherm of druk op S3 om 
het Mac-adres en versie nummer te zien. 
Druk kort op het scherm of druk op S3 om 
af te sluiten. 
 

 

 

Telefoon zoeken 
Druk lang op het scherm of druk op S3  
en de gekoppelde telefoon gaat over, 
zodat u deze kunt vinden. De telefoon en 
het horloge moeten worden gekoppeld en 
binnen het Bluetooth-bereik vallen. 
 



 

 

Helderheid 
U kunt de helderheid van het scherm 
verhogen/verlagen. Druk lang op het 
scherm of druk op S3 om het volgende 
helderheidsniveau te selecteren.  
 

 

 

Uit 
Druk lang op het scherm of druk op S3 om 
de smartwatch uit te schakelen. 
 

 

 

Opnieuw instellen 
Druk lang op het scherm of druk op S3  
om de smartwatch terug te zetten naar de 
fabrieksinstellingen. Met deze functie 
worden alle gegevens gewist die in de 
smartwatch zijn opgeslagen. 
 

Belangrijkste functies in de app  
(werkt alleen als de smartwatch is gekoppeld) 

Meldingen 

Activeer meldingen voor elk van de apps waarvan je meldingen op 

je horloge wilt ontvangen. Wanneer de telefoon inkomende 

oproepen, sms-berichten of nieuwe meldingen van de geactiveerde 

apps ontvangt, worden deze meldingen ook op de smartwatch 

ontvangen. De laatste 8 berichten / meldingen kunnen worden 

bekeken in de berichteninterface op de smartwatch. 

 

Alarm 

U kunt maximaal 3 alarmen instellen. Wanneer het alarm af gaat, 

trilt de smartwatch en toont het een wekker pictogram. 

 



Sedentaire herinnering (bewegingsherinnering) 

Als deze functie is geactiveerd en u zich lange tijd in dezelfde positie 

bevindt, trilt het slimme horloge en toont het een sedentair 

pictogram om u eraan te herinneren om op te staan en te bewegen.  

 

Smartwatch zoeken 

Klik op deze functie en de smartwatch trilt zodat je het kunt vinden. 

De telefoon en het horloge moeten uiteraard gekoppeld zijn en 

moet zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden. 

 

Camera afstandsbediening 

De camera van de telefoon gaat open. Schud je smartwatch en de 

telefoon maakt een foto. De foto wordt opgeslagen in de galerij van 

de telefoon.  

Opmerking: Wanneer de aanvraag voor cameragebruik wordt 

weergegeven, selecteert u "Toestaan". 

 

Pols omhoog om scherm in te schakelen 

Als deze functie is geactiveerd, wordt het scherm van het slimme 

horloge ingeschakeld wanneer u uw pols optilt.  

 

Schermtijd  

Selecteer de tijdsduur hoelang het scherm van de smartwatch 

opgelicht blijft voordat het in de stand-by modus gaat. 



Hartslagmeting 

Als deze functie is geactiveerd, voert de smartwatch automatisch 

elke 2 uur een hartslagtest uit. De resultaten worden opgeslagen in 

de app. 

 

De modus “Niet storen” 

Als deze functie is geactiveerd, ontvangt de smartwatch geen 

meldingen tijdens deze periode. 

 

Trillingen  

U kunt de trilling van de smartwatch in- of uitschakelen. 

 

Talen 

Selecteer de taal voor de smartwatch-interface. 


