
            Smart Watch B58001 

Gebruikershandleiding 

 
Bedankt voor het kiezen voor onze Smart Watch. Na het lezen 
van deze handleiding heeft u de kennis om dit horloge te 
gebruiken en kent u de werking er van. 

Marea behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van 
deze handleiding 

 

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

   

I. Functie beschrijving van het horloge 

1.1 Knoppen beschrijving: 



 

 

 

 

 

 

 

 

A: Aanraakscherm / Full Touch Screen 

B: Return Knop / Lang indrukken voor in- en uitschakelen 

1.2 Oplaadinstructies: 

Magnetisch opladen gaat zoals hieronder weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

*Houd er rekening mee dat de twee contacten van de USB-kabel/oplader niet met elkaar in 

contact komen, anders kan er kortsluiting ontstaan. 

 

 



APP downloaden en verbinding maken 

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). 

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/Synchroniseer uw Marea Smartwatch via de gedownloade APP. 

● Firmware-upgrade:  Wanneer Bluetooth is geactiveerd, klikt u in de APP op 

"Firmware update". Als er een nieuwe update beschikbaar is, klikt u er op om de 

software in het horloge bij te werken naar de nieuwste firmwareversie. 

Waarschuwing: Als het niet kan worden bijgewerkt, activeert u Bluetooth opnieuw 

en probeert u het opnieuw bij te werken. 

Omdat het Bluetooth-protocol verschilt tussen alle merken telefoons, kan het zijn 

dat de Bluetooth-verbinding soms onstabiel is tussen de telefoon en het horloge. 

Als dat gebeurt, start u de Bluetooth opnieuw op en probeert u opnieuw 

verbinding te maken.  

1.1 Het scherm van het horloge staat in stand-by stand: 

1) Swipe naar rechts om de pushbericht-interface te openen; 

2) Swipe omlaag om het keuzemenu te openen dat de helderheid, instellingen en niet 

storen weergeeft. Swipe naar links om de weers-interface te openen 

3) Veeg omhoog om de interface van de lijst met hoofdmenu's te openen; 

4) Druk en houd het scherm in de stand-bymodus ingedrukt en swipen om een keuze 

te maken. Houd het scherm ingedrukt nadat u deze hebt geselecteerd om deze met 

succes in te stellen. 

 

http://www.mareasmart.com/


1.2 Bericht pushen 

Swipe naar rechts in de stand-by-interface om de pushbericht-interface te openen  

en  verbind  het horloge met de app. Wanneer de melding ‘instellingen’ staat 

ingeschakeld, wordt het nieuwe bericht dat door de mobiele telefoon wordt 

ontvangen ook naar het horloge gestuurd. In totaal kunnen 8 berichten worden 

opgeslagen. Het bericht dat na het 8e bericht wordt ontvangen, overschrijft  het 

eerder (oudste) ontvangen bericht één voor één. 

1.3 Drop-down menu 

Swipe de stand-by interface omlaag om het drop-down menu te openen. 

1) Het linker pictogram toont de Bluetooth-verbindingsstatus 

2) Klik op het middelste pictogram om de modus “Niet Storen” in/uit te schakelen. 

Wanneer de modus “Niet Storen” is ingeschakeld, wordt de trilling alleen geactiveerd 

voor “Zoek het horloge” en het alarm;  

3) Het rechter pictogram kan worden gebruikt om de helderheid van het scherm aan 

te passen; 

1.4 Stappenteller / Steps 

Het aantal stappen tellen is standaard ingeschakeld. Deze interface geeft het huidige 

aantal stappen in het horloge weer. De gegevens worden elke dag om 12.00 uur 

gewist. 

1.5 Slaap / Sleep 

Slaap monitoren: van 21:00 tot 9:00 uur de volgende dag, nadat het horloge 

gegevens heeft opgeslagen en de slaap monitoring beëindigd is dien je het horloge te 

verbinden met de APP om  de  slaapgegevens van het horloge met de APP te 

synchroniseren. Pas dan zijn de gegevens zichtbaar in de APP. 

1.6 Bluetooth muziek / Music 

Android: na het verbinden van het horloge met de APP, open de muziekspeler, 

afspelen/pauzeren en switch naar nummers; (u hoeft de APP niet te verbinden als 

deze al verbonden is, indien niet verbonden ga naar de APP op de telefoon en 

verbind het horloge) 

IOS: Open de  muziekspeler nadat het horloge is verbonden aan de APP, 

speel/pauzeer en wissel via het touch screen. 



1.7 Weer / Weather 

Nadat de telefoon is verbonden met het internet en de app de weersinformatie heeft 

ontvangen, zal de app de weersinformatie doorsturen naar het horloge (indien het 

horloge verbonden is aan de telefoon). 

1.8 Sportmodus (wandelen, hardlopen, fietsen, hiking, voetbal, basketbal, tafeltennis, 

badminton) 

1.8.1 Selecteer de gewenste sportmodus en klik op het scherm om de bijbehorende 

sportmodus te openen na het aftellen (3, 2, 1) start de meting; Swipe naar rechts om 

naar het einde van de sport-interface te springen, klik op "pauze" om terug te keren 

naar de sport-interface om door te gaan met de meting, klik op "□" om de meting te 

beëindigen en de gegevens op te slaan; 

1.8.2 Meetgegevens kunnen worden opgeslagen wanneer de gemeten afstand groter 

is dan 200 meter of de tijd is langer is dan 5 minuten; wanneer de meting eindigt 

zonder aan de voorwaarde te voldoen,  zal het de melding “Too little data to save” 

verschijnen, ofwel: "te weinig gegevens om op te slaan". 

1.8.3 Wanneer het horloge verbonden is met de app, stuurt het horloge de gegevens 

naar de APP. Historische gegevens kunnen in de app bekeken worden. 

1.9 Hartslag / Heart rate 

Draag het horloge op de juiste manier om uw pols (links / rechts) en ga naar het 

hartslagmenu om uw hartslag continu te meten voor continue hartslagmeting. 

Wanneer het horloge verbonden is met de app, worden de hartslaggegevens in real 

time gesynchroniseerd met de app. 

1.10 Bloeddruk / Bloodpressure 

Draag het horloge op de juiste manier om de pols (links/rechts) en ga naar het 

bloeddrukmenu voor een enkele bloeddrukmeting. Wanneer het horloge verbonden 

is met de APP, worden de bloeddrukgegevens in real time gesynchroniseerd met de 

APP. 

1.11 Bloedzuurstof / Oxygen 

Draag het horloge op de juiste manier om de pols (links/rechts) en ga naar het 

bloedzuurstofmenu voor een enkele bloedzuurstofmeting. Wanneer het horloge 

verbonden is met de app, worden de bloedzuurstofgegevens real time 

gesynchroniseerd met de APP.  



1.12 Wekker / Alarm 

Verbind de Smart Watch met de APP en stel de alarmen in via de APP. 

1.13  Bewegingingsherinnering 

Klik om bewegingsmelding in te schakelen en klik nogmaals om het uit te schakelen. 

Swipe naar rechts om deze functie te verlaten. 

1.14  Stopwatch 

Klik op het starticoon om de tijd te starten, en klik nogmaals om de tijd te pauzeren. 

Swipe naar rechts om deze functie te verlaten. Wanneer u de stopwatch opnieuw 

start, wordt de vorige tijd gewist en de tijd wordt opnieuw gestart. 

1.15 Mobiele telefoon zoeken / Find Phone 

Klik op Find Phone in het menu en op de telefoon opent een pop-up venster, dit 

venster kun je aanklikken om deze zoekopdracht te stoppen. 

1.16 Camera-afstandsbediening 

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

het horloge om de camera op de mobiele telefoon automatisch in te schakelen. Klik 

op het horlogescherm om foto's te nemen die op de mobiele telefoon worden 

opgeslagen. 

1.17 Instellingen  

1.17.1 Bewegingsherinnering / Sedentary 

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Na verbinding te hebben gemaakt met de 

APP, schakelt u met de Aan/Uit-functie in de APP de functie op de Smart Watch in of 

uit. 

1.17.2 Beeldscherm inschakelen bij draaien van de pols / Flip Over 

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Na verbinding te hebben gemaakt met de 

APP, kunt u via de Aan/Uit-functie in de app de functie op het horloge aan of uit 

zetten. Deze functie kan handmatig op het horloge worden in- of uitgeschakeld 

terwijl de werking van de APP niet wordt beïnvloed. 

1.17.3 Info/ About 

Bekijk de Bluetooth-naam en het Bluetooth-adres en versienummer van uw Smart 

Watch 



1.17.4 Fabrieksinstellingen herstellen 

Klik op Reset om de Smart Watch terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. 

1.17.5 Afsluiten/Shutdown 

Nadat u op Afsluiten/Shutdown hebt geklikt, wordt de Smart Watch uitgeschakeld. 

 

2 Bluetooth koppelen 

2.1 Niet aangesloten met de APP:  

Nadat de Smart Watch is ingeschakeld, is de Bluetooth altijd in de zoekstatus. Nadat 

u de APP hebt geopend, kiest u voor Add Device (apparaat toevoegen) u ziet dan uw 

Smart Watch verschijnen in de APP u kunt de keuze maken om met deze Smart 

Watch te verbinden. 

2.2 Verbonden met de APP:  

Synchronisatie van de tijd:  Nadat Smart Watch met succes met de app is 

verbonden zal de Smart Watch dezelfde tijd weergeven die de telefoon aangeeft. 

2.3 Zoek Smart Watch  

Nadat de Smart Watch met succes met de app is verbonden, klikt u op Zoek Smart 

Watch (Find device) om de Smart Watch drie keer te laten oplichten en te laten 

trillen.   

2.4 Gegevenssynchronisatie 

Zodra de Smart Watch met succes aan de app is gekoppeld, worden de 

gezondheidsgegevens van het horloge gesynchroniseerd met de APP; open de 

hartslag-, slaap- en sportinterface, selecteer de datum; klik op het pictogram in de 

rechterbovenhoek om gegevens te downloaden van de huidige interface via QQ, 

WeChat, Facebook, Twitter, enz.  

2.5 Ontvangen van berichten 

Nadat de Smart Watch met succes aan de APP is verbonden, is de bijbehorende 

meldingsinstantie (APP van derden) in het mobiele telefoonsysteem ingeschakeld. 

Geef aan in de APP van welke apps u welke berichten op het horloge wilt ontvangen. 

 



2.5.1 Oproepmelding 

Schakel de oproepmelding in de app in. Wanneer de mobiele telefoon één of meer 

inkomende oproepen ontvangt, ontvangt het horloge een of meer 

oproepherinneringen. 

2.5.2 SMS Notificatie 

Activeer de SMS notificatie in de app. Wanneer de mobiele telefoon één of meer 

SMS berichten ontvangt, vertoont de Smart Watch gelijk een of meer 

SMS-herinneringen. 

2.5.3 Andere App-meldingen 

Activeer de melding van het overeenkomstige bericht in de APP, zoals WhatsApp, QQ, 

Facebook, Twitter, enz... Wanneer de mobiele telefoon een of meer meldingen 

ontvangt van de betreffende APP, zal ook het horloge een of meer overeenkomstige 

berichtmeldingen ontvangen. 

2.6 WeChat sport 

De sportgegevens  van de Smart Watch kunnen worden gesynchroniseerd met de 

WeChat-sportranglijst.   Volg het officiële account  van de WeChat APP om het 

juiste apparaat te selecteren en vul het MAC-adres van het apparaat in om te 

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

synchroniseren  (MAC-adres: Voer de Smart Watch in om te bekijken); 

Koppelingsmethode: 

Android stelt voor om de app eerst aan WeChat te koppelen. Bij de iPhone moet de 

APP niet gekoppeld zijn. Indien nodig ontkoppel eerst en negeer de Smart Watch. Om 

dit te activeren, selecteer de WeChat APP op de telefoon. 

2.7 Modus niet storen 

Wanneer de modus ‘niet storen’ is ingeschakeld, hebben alleen de “zoek Smart 

Watch” en de wekkerfunctie een trillingsmelding. 

2.8 Drinkwaterherinnering 

Stel de begin- en eindtijd en de frequentie (minuten) in, selecteer de datum van de 

Drinkwaterherinnering in (dagen van de week), activeer de herinnering en sla op. 

Wanneer het tijd is om water te drinken, gaat het horloge trillen en geeft het een 

waterpictogram op het horloge weer. 



2.9 Sedentaire (bewegings) herinnering 

Stel de periode in van begin tot eind waartussen deze herinnering actief moet zijn. 

Geef tevens de sedentair (bewegings) interval (minuten) in en de drempelwaarde 

(stappen). Wanneer de  sedentaire (beweging) melding gaat,  dan trilt deze en 

toont het  het sedentair  pictogram  op het scherm van het horloge. 

2.10 Alarm   

Klik op de instellingen van de wekker om de wektijd toe te voegen. Wanneer het 

alarm af gaat, zal het horloge het alarmpictogram en de tijd tonen en tril het 20 keer; 

2.11 Herinneringsmodus 

a. Oplichten scherm: Bij de volgende waarschuwing, wekker, sedentary (beweging) 

en drinken zal het horloge een oplichtend scherm geven. 

B. Trillen: Bij de volgende waarschuwing, sedentaire en drinken zal het horloge 

trillen. 

c. Oplichten scherm + trillen: voor elke andere waarschuwing, het scherm licht op en 

het horloge trilt; 

2.12 Hartslagdetectie 

Stel de begin en eind tijd van de sedentair (bewegings) tijdsinterval in, meet de 

hartslag en sla op. 

2.13 Firmware-upgrade 

Checkt of de firmware-versie van de Smartwatch de laatste versie is, indien er een 

verbeterde versie is zal deze gedownload en geinstalleerd worden. 

2.14 Ontkoppelen 

Nadat de Smartwatch is gekoppeld aan de app, klikt u op de naam van het 

verbonden apparaat of veegt u naar links om de verbinding te verwijderen. Verwijder 

het gekoppelde apparaat tevens in de iPhone-instellingen.   

●FAQ 

*Stel dit apparaat lange tijd niet bloot aan extreme koude of hete omstandigheden, 
anders zal het blijvende schade tot gevolg hebben.  

* Waarom kan ik geen Smartwatch dragen bij het nemen van een warm bad?  

Omdat de temperatuur van het badwater hoog is ontstaat er stoom/warmte damp 



wat makkelijk tot in de Smartwatch door kan dringen. Wanneer de temperatuur daalt, 
wordt de damp omgezet naar een vloeibare fase, wat gemakkelijk kortsluiting in de 
Smartwatch kan veroorzaken, wat resulteert in beschadigde printplaat en 
Smartwatch.  

* Het horloge kan niet 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.  

Als uw horloge niet kan worden opgestart vanwege een te lage batterijspanning of 
als het horloge lange tijd niet is gebruikt, sluit dan een USB-kabel aan en laad het een 
half uur op voor activering.  


