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Gebruikershandleiding 

B57004 

 

 

 
 

Bedankt dat u voor MAREA heeft gekozen. Na het lezen van deze handleiding heeft u de 

kennis om het product te gebruiken. 

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. 

Product omvat: Verpakking *1, Handleiding *1, Smartwatch *1 

 

1. Beschrijving van de bediening 

1.1 Beschrijving van de touch key 

             

 

 

 

 

 

A: 

Houd 3 seconden ingedrukt om op te starten. 

B: Klik: selecteer een functie door naar beneden te schuiven over de touch key.  

Ingedrukt houden: bevestigen. 
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1.2 Oplaadinstructies: 

Let op de oplaadrichting na het verwijderen van de band. 

 

 

 

* Houd er rekening mee dat de twee oplaadcontacten niet tegelijkertijd met elkaar contact 

maken, er zou kortsluiting kunnen ontstaan.  

 

1.3 Bekijk demontage- en montage-instructies van de band ivm het opladen: 

 

 

1.1 Stand-by wijzerplaat:   

 

1.2 Aantal stappen 

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

kilometers, calorieën en hartslag weer. De gegevens worden elke dag om 12.00 uur gewist. 

 

1.3 Gezondheid 

1) Hartslag, draag de smartwatch correct (linkerhand/rechterhand) om de pols, ga naar het 

hartslag menu en meet de hartslag. Nadat de smartwatch aan de app is gekoppeld, worden 

de hartslaggegevens in realtime met de app gesynchroniseerd. 

2) Bloeddruk, draagt de smartwatch op de juiste manier (linkerhand/rechterhand) om de 

pols, ga naar het bloeddruk menu, en meet de bloeddrukwaarde. Nadat de smartwatch aan 

de app is verbonden, worden de bloeddrukgegevens in realtime gesynchroniseerd met de 

app. 

3) Slaap, slaap monitoring periode van: 21:00 tot 9:00 de volgende dag. Nadat de 

smartwatch gegevens genereert en de slaapbewaking verlaat, kunnen de slaapgegevens van 

de smartwatch worden gesynchroniseerd met de APP nadat de smartwatch aan de APP is 

verbonden. 
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1.4 ECG 

Zorg ervoor dat u de smartwatch op de juiste manier om de pols draagt tijdens de ECG-test. 

Nadat de functie is ingeschakeld, raakt u met uw vinger de schermpositie aan om de meting 

te starten. De test eindigt na 30 seconden. Als het korter duurt dan 30 seconden, dan vraag 

het om de meting opnieuw te starten. 

 

1.5 Ademhalingoefening. 

Voer de ademhalingsinterface in. Na 2 minuten begint de ademhalingsoefening. Volg met uw 

ademhaling de verlichting van de smartwatch om zo de ademhaling aan te passen. 

 

1.6 Berichten. 

Open de berichten interface, verbind de smartwatch aan de app. Wanneer de toestemming 

voor notificatie is ingeschakeld, zal het nieuwe bericht dat in de notificatiebalk van de 

mobiele telefoon wordt ontvangen, naar de smartwatch worden gestuurd. Een totaal van 5 

berichten kunnen worden opgeslagen, en het bericht wat na de 5e binnenkomt zal het 

oudste bericht overschrijven 

 

1.7 Sportmodus (wandelen, hardlopen, fietsen, snelwandelen, zwemmen, voetbal, basketbal, 

indoor running) 

1.7.1 Selecteer uw keuze van sportmodus, druk en houd de aanraaktoets op het scherm 

ingedrukt om de juiste sportmodus te starten; druk lang op het scherm om naar het einde 

van de sportinterface te springen, klik op "  " om terug te keren naar de 

sportinterface of om door te gaan met de sport, klik op "  " om de sport te 

beëindigen en de gegevens op te slaan, klik op "  " om de sport te beëindigen en 

de gegevens niet op te slaan; 

 

1.8 Buitengegevens. 

1.8.1 Weer 

De mobiele telefoon is verbonden met het netwerk. Nadat de app de weersinformatie heeft 

verkregen, verbindt u de armband aan de app. De weersinformatie in de app wordt naar de 

smartwatch gestuurd. 

1.8.2 Luchtdruk 

De mobiele telefoon is verbonden met het netwerk. Nadat de app de luchtdrukinformatie 

heeft verkregen, verbindt u de armband aan de app. De luchtdrukinformatie in de app wordt 

naar de smartwatch gestuurd. 

1.8.3 Hoogte 

De mobiele telefoon is verbonden met het netwerk. Nadat de app de hoogte-informatie 

heeft verkregen, verbindt u de smartwatch aan de app. De hoogte-informatie in de app 

wordt naar de armband gestuurd. 

1.8.4 UV 

De mobiele telefoon is verbonden met het netwerk. Nadat de app de UV-informatie heeft 

verkregen, verbindt u de armband aan de app. De UV-informatie in de app wordt naar de 

smartwatch gestuurd. 
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1.9 Algemene hulpmiddelen 

1.9.1 Trillen 

Houd de aanraaktoets ingedrukt om in/uit te schakelen. (Het inschakelen van de vibratie zal 

de gebruikstijd beïnvloeden) 

1.9.2 Helderheid aanpassen 

Houd de aanraaktoets ingedrukt om te kiezen tussen de drie niveaus laag, medium en hoog. 

1.9.3 Fabrieksinstelling herstellen 

Lang indrukken om te selecteren of u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, alle gegevens in 

de smartwatch zullen worden gewist na herstel. 

1.9.4 Bekijk versie informatie 

Bekijk de Bluetooth naam en het Bluetooth adres en versienummer van de smartwatch 

1.9.5 Uitschakelen 

Lang indrukken om de smartwatch uit te schakelen. 

 

II. Koppelen aan de app 

1.APP downloadmethode 

1.1 Bezoek de website www.Mareasmart.com en ga naar de Nederlandse pagina. Zoek uw 

model smartwatch en scroll naar beneden. Daar vindt u de juiste app om te downloaden. 

Indien de smartwatch met de bluetooth van de telefoon is gekoppeld ontkoppel deze dan 

eerst. Vervolgens koppelen via de app! 

2 Bluetooth binden 

2.1 Niet-verbonden status:  

Nadat de smartwatch is ingeschakeld, blijft de Bluetooth in de zoekstatus. Nadat u de APP 

hebt geopend, voert u het juiste apparaat in en selecteert u de bijbehorende naam van het 

smartwatch om de smartwatch aan de app te verbinden. 

2.2 Een verbonden status:  

Nadat de smartwatch is verbonden aan de app, klikt u op synchronisatie van het tijd en tijd 

systeem van de armband en de mobiele telefoon te realiseren. 

2.3 Gegevenssynchronisatie 

Nadat de armband aan de app is gebonden, kunnen de gezondheidsgegevens van de 

armband worden gesynchroniseerd met het einde van de app; klik na het openen van de 

hartslag- slaap- en bewegingsinterface om de datum te selecteren. 

2.4 Bericht push 

Nadat de  armband aan de app is gebonden, is de bijbehorende meldingsmachtiging in het 

mobiele telefoonsysteem  ingeschakeld. Voer meer meldingstoepassingen in de app in om 

de bijbehorende toepassing van derden in te schakelen. 

2.4.1. Oproepmelding: 

Schakel in de persoonlijke toepassing de oproepmelding in. Wanneer de mobiele terminal 

een of meer inkomende oproepen ontvangt, ontvangt de armband één/meerdere meldingen 

van inkomende oproepen  tegelijkertijd; 

2.4.2. SMS-kennisgeving: 

Schakel de sms-melding in de persoonlijke toepassing in. Wanneer de mobiele telefoon  

één/meerdere sms-berichten ontvangt, ontvangt de armband één/meerdere sms-meldingen 

tegelijkertijd; 

2.4.3. Andere meldingen van toepassingsberichten: 

Enable de bijbehorende applicatie bericht melding, zoals WeChat, QQ, Facebook, Twitter, enz. 

in de persoonlijke toepassing. Wanneer de mobiele  telefoon meldingen van één/meerdere 

http://www.mareasmart.com/
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toepassingsberichten ontvangt, ontvangt de armband één/meerdere bijbehorende 

berichtmeldingen tegelijkertijd. 

2.5 Sedentaire herinnering 

Stel de begin- en eindtijd  en het sedentaire tijdsinterval (minuten), drempelwaarde 

(stappen) in en klik om de herhaaldatum in te voeren om de sedentaire aanmaningsdatum 

(week) te selecteren. Wkip de sedentaire tijd is omhoog,de armband trilt, met sedentair 

pictogram. 

2.6 Alarmherinnering 

Klik op de instelling voor de alarmherinnering om de alarmtijd toe te voegen. Wanneer de 

wektijd om is,  zal de armband vragen: het alarmpictogram. 

2.7 Hartslagdetectie 

Stel de begintijd, eindtijd  en sedentair tijdsinterval (minuten) in, controleer de hartslagtest 

en bespaar. 

2.8 Firmware-upgrade 

Detecteer of de firmwareversie van de armband de nieuwste versie is. Ikzal vragen if er is een 

nieuweversie  en update naar de nieuwste versie. 

2.9 Unbind 

Bind de armband aan de app; klik op unbinding met armband op de apparaatinterface om 

het apparaat los te koppelen. Negeer het gekoppelde apparaat in de telefooninstellingen van 

de iPhone. 

 

 

FAQ 

*Stel dit apparaat lange tijd niet bloot aan overkoeling of oververhitte omstandigheden, 

anders zal het blijvende schade veroorzaken.  

* Waarom mag ik geen horloge dragen bij het nemen van een warm bad of douche?  

Omdat de temperatuur van het water hoog is ontstaat er stoom waardoor er 

condensvorming binnen in het uurwerk kan ontstaan. Condens in het uurwerk kan 

vervolgens voor zorgen dat er kortsluiting ontstaat.  

* Het horloge kan niet worden opgestart of opgeladen.  

Als het nieuw ontvangen horloge niet kan worden opgestart, dan zou het kunnen zijn dat het 

door een ruwe behandeling (stoten, schokken) in een beschermende fase staat ter 

bescherming van de oplaadbare 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 minimaal een half 

uur op voor activering.  

Garantie 

1. Wanneer er kwaliteitsproblemen ontstaan door productiefouten, aan materialen, dan kunt 

u zich beroepen op de garantie die vanaf aankoopdatum twee jaar geldig is. Op voorwaarde 

dat het product normaal is gebruikt. 

2. Over de fout veroorzaakt door de persoonlijke redenen van de gebruiker, bieden wij geen 

gratis garantie, als volgt: 

1). Demonteren of opnieuw monteren van het product. 

2). Veroorzaakt door vallen.  



6 

 

3). Alle impact van buitenaf (zoals: water in het horloge, glasbreuk, krasschade aan 

onderdelen, enz.), vallen buiten de garantie. 

3. Wanneer u garantie claimt dan moet u een aankoopbon kunnen overhandigen. 

4. Als u problemen ondervond tijdens het gebruik, neem dan contact op met de  

klantenservice van de winkel die u hebt gekocht. 


