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Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt om het gebruik en de werking 

ervan te begrijpen. 

 



LET OP: 

• Marea behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder verdere 

kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen variëren in verschillende 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. 

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

• De waterdichte gradatie is IP68, daarom kan de smartwatch worden gebruikt tijdens dagelijks 

gebruik. De smartwatch kan niet worden gebruikt om te zwemmen of te douchen. 

 

Productomschrijving

 
 

Systeemvereisten: 

Android: Android 5.1 of hoger 

iPhone: iOS 9.0 of hoger 

 

In- en uitschakelen 

Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om de smartwatch in te schakelen; druk kort op de zijknop om 

het horloge te activeren in de stand-bymodus. 

Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om de smartwatch uit te schakelen. 

 

  



Op maat maken van de metalenband 

1. Gespdiagram  (figuur 1). 

2. Gebruik een pinnetje om de gesp op te tillen, zodat u deze naar de gewenste positie kunt 

verplaatsen (figuur 2). 

3. De positie van de gesp moet worden uitgelijnd met een van de sleuven aan de andere kant van het 

bandje (figuur 3). 

4. Haak de gesp op de dunne stang en duw vervolgens de gesp naar beneden (figuur 4). 

 

 

Download en installeer de app 

1.Ga naar onze website www.mareasmart.com en vervolgens naar 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 uw 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 het koppelen: 

• Er mag slechts één smart watch-koppeling app op de telefoon worden geïnstalleerd om 

ervoor te zorgen dat de verbinding met de smartwatch goed functioneert. Als er meerdere 

apps zijn aangesloten, kunnen deze van invloed zijn op de verbinding tussen het horloge en de 



telefoon. Sommige Android-telefoons zullen u vragen om deze niet te installeren. Ga naar de 

'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 

kunt geen andere functies gebruiken wanneer u dit niet toestaat. Deze machtigingen hebben 

geen invloed 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 app. 

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 achtergrondbeheer. 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 (bijvoorbeeld 

gedurende 2 uren), wordt de app gesloten door het iOS-systeem, zodat de app en het horloge 

worden losgekoppeld en de app functies niet beschikbaar zijn. Activeer de telefoon opnieuw 

en deze maakt automatisch opnieuw verbinding. 

 

 

Functies in de Smartwatch 

Vanaf het startscherm op de smartwatch: 

• Veeg omhoog om het hoofdmenu te openen. 

• Veeg omlaag om de statusbalk te zien (inclusief: instellingen, niet storen, helderheid, datum, 

batterij en verbindingsstatus).  

• Veeg naar rechts om de berichteninterface te openen. 

• Veeg naar links om het snelmenu te openen (inclusief: stappenteller, hartslag, slaap en 

menstruatie). Het menstruatiepictogram verschijnt pas op de smartwatch nadat u het in de app 

hebt ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Home schermselectie   

Druk lang op het startscherm om de selectie-interface te openen, veeg naar rechts / links om alle 

beschikbare opties te zien. Klik op het gewenste scherm om er het startscherm van te maken. 

 

 

 

 

 

 

Swipe vanaf het startscherm omhoog: 

Klik op het bijbehorende pictogram  

om toegang te krijgen tot  

de volgende functies: 

 

 

A. Stappen, afstand en calorieën: Het toont de genomen stappen, de afgelegde afstand en 

de calorieën die op de huidige dag worden verbruikt. U kunt de historische gegevens in de 

app controleren. 

 

B. Hartslag: Bij het kiezen van deze functie start de hartslag meting automatisch. Wacht 

ongeveer 1 minuut tot de meting is voltooid. De gegevens worden in meer detail 

weergegeven in de app. 

C. Bloeddruk: Bij het kiezen van deze functie wordt de bloeddrukmeting automatisch gestart. 

Wacht ongeveer 1 minuut tot de meting is voltooid. De gegevens worden in meer detail 

weergegeven in de app. 

D. Bloedzuurstof: Bij het kiezen van deze functie wordt de bloedzuurstofmeting automatisch 

gestart. Wacht ongeveer 1 minuut tot de meting is voltooid. De gegevens worden in meer 

detail weergegeven in de app. 

 

Opmerkingen over gezondheidsfuncties: 

• Om de hartslag, bloeddruk en zuurstof in het bloed te controleren, moeten het horloge en de 

pols in contact zijn 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 slechts indicatief 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. 

 

 

 



Swipe vanaf het startscherm twee keer omhoog: 

 

Klik op het bijbehorende pictogram om toegang te krijgen tot de 

volgende functies: 

 

 

E. Berichten: Toont de laatste 3 berichten. De telefoon en de smartwatch moeten worden 

gekoppeld en binnen het Bluetooth-bereik bevinden. Meldingen kunnen niet worden 

verwijderd. De laatst ontvangen melding vervangt de oudste. In de app kunt u selecteren 

welk type meldingen u op de smartwatch wilt ontvangen. 

 

F. Sport: Swipe in het sportmenu naar links/rechts om alle beschikbare sporten te bekijken (wandelen, 

indoor wandelen, hardlopen, indoor hardlopen, fietsen en hiken). 

 

 

 

 

 

Druk op de sport naar keuze en de trainingsopname begint. Om de registratie te voltooien, veegt u 

naar rechts of drukt u op de knop aan de zijkant van het horloge. Klik op "x" om door te gaan of "√"  

om de gegevens te stoppen en op te slaan. De gegevens worden alleen opgeslagen als er een 

minimum aan beweging is en een minimale duur van 5 minuten (voldoet u hier niet aan dan krijgt u 

een melding dat er onvoldoende gegevens zijn om op te slaan). 

 

 

 

 

Alle historische gegevens kunnen worden bekeken in de app. 

 

G. Slaap: Als u het horloge de vorige nacht hebt gedragen, klikt u op het pictogram 

"Slaap" om de uren en minuten van de totale slaap van de vorige nacht te zien. U kunt 

de historische gegevens in de app controleren. 

 

H. Telefoon zoeken: Klik op het pictogram Telefoon zoeken om de interface te openen, 

klik nogmaals op het pictogram en de gekoppelde telefoon gaat over zodat u deze kunt 

vinden. De telefoon en het horloge moeten gekoppeld zijn en zich binnen het 

Bluetooth-bereik bevinden. 

 

 

 

 

 



Swipe vanaf het startscherm drie keer omhoog: 

 

Klik op het bijbehorende pictogram om toegang te krijgen tot de volgende 

functies: 

 

 

 

I. QR-code: Scan de QR-code met uw telefoon om de app te downloaden via uw app store of browser. 

 

J. Muziekafstandsbediening: Geeft de knop af om af te spelen / pauzeren en over te 

slaan naar het vorige of volgende nummer, om de muziek die op de gekoppelde telefoon wordt 

afgespeeld op afstand te bedienen. 

 

K. Stopwatch: Klik op het startpictogram om de meting te starten. Klik op het pictogram linksonder 

om een tussentijd op te slaan of op het pauzepictogram om te pauzeren. Wanneer de tijd is 

onderbroken, klikt u op de tussentijd om alle tussentijden weer te geven of u klikt op het reset 

pictogram om terug te zetten naar 0. De smartwatch slaat tot 4 tussen tijden op. 

 

 

 

 

 

L. Instellingen: 

Schermhelderheid: Klik op "+" om te verhogen en klik op "-" om af te nemen. Hoe 

helderder het schijnt, hoe meer batterij het zal gebruiken. 

QR-code om de app te downloaden: Scan de QR-code met uw telefoon om de app te 

downloaden via uw app store of browser. 

 

Over de smartwatch: Geeft de Bluetooth-naam, het Mac-adres en het versienummer 

weer. 

Opnieuw opstarten: Hiermee wordt de smartwatch terug gezet naar de 

fabrieksinstellingen (klik op "√" om te bevestigen of "×" om af te sluiten). Met deze 

functie worden de gegevens gewist die op de smartwatch zijn opgeslagen. 

Uitschakelen: Schakelt de smartwatch uit (klik op "√" om te bevestigen of "×" om te 

annuleren). 

 

Terug naar het startscherm 

Swipe vanuit elke functie naar rechts om terug te keren naar het vorige menu of druk kort op de 

zijknop om rechtstreeks naar het startscherm terug te keren. 

 



Functies in de app (kan alleen worden gebruikt als de smartwatch is gekoppeld) 

Menstruatie: Geregistreerde app-gebruikers van het vrouwelijk geslacht kunnen de 

menstruatiecyclusfunctie instellen. Pas na het instellen op de app verschijnt het 

menstruatiepictogram op de smartwatch horloge. 

 

Meldingen: Activeer meldingen voor elk van de apps waarvan je meldingen op je horloge wilt 

ontvangen. Wanneer de telefoon inkomende oproepen of nieuwe meldingen van geactiveerde apps 

ontvangt, worden deze meldingen ontvangen op de smartwatch. De laatste ongelezen 3 berichten/ 

meldingen kunnen worden bekeken in de berichteninterface op de smartwatch. 

 

Herinneringen: Kunnen ingesteld worden op de app en wanneer de geselecteerde tijd aanbreekt, trilt 

het horloge en geeft het het bijbehorende pictogram weer. Inclusief sedentaire (bewegings) 

herinnering, drankwaterherinnering en wekker (tot 5).  

 

 

 

 

Niet storen: Als deze functie is geactiveerd, ontvangt de smartwatch geen meldingen en wordt het 

scherm niet ingeschakeld wanneer u uw pols optilt tussen 22:00 en 08:00 uur. 

 

Pols omhoog om het scherm in te schakelen: Als deze functie is geactiveerd,wordt het scherm 

ingeschakeld wanneer u uw pols optilt als de smartwatch in de stand-bymodus staat. 

 

Automatische hartslagmeting: Als deze functie is geactiveerd wanneer u de smartwatch om uw pols 

draagt geeft het elke 5 minuten een automatische hartslagmeting weer. 

 

Automatische bloedzuurstofmeting: Als deze functie is geactiveerd wanneer u de smartwatch om uw 

pols draagt geeft het elke 5 minuten een automatische bloedzuurstofmeting weer. 

 

Camera afstandsbediening: Klik op "Maak een foto". Het camerapictogram verschijnt op uw 

smartwatch, schudt de smartwatch en de telefoon maakt een foto. De foto wordt opgeslagen in de 

telefoongalerij. Op sommige telefoons moet u mogelijk eerst de camera op uw telefoon openen om 

deze functie te kunnen gebruiken. 

Opmerking: Wanneer de aanvraag voor cameragebruik wordt weergegeven, selecteert u "Toestaan". 

 

Smartwatch zoeken: Klik op deze functie en het horloge trilt. De telefoon en het horloge moeten 

worden gekoppeld en zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden. 

 

Firmware-update: Als er een nieuwe versie van de firmware van de smartwatch is, wordt deze 

bijgewerkt naar de nieuwste versie. 

 



Firmwareversie: Geeft de huidige firmwareversie van de smartwatch weer. 

 

Resetten: Klik hierop om de fabrieksinstellingen van de smartwatch te herstellen. Met deze functie 

worden alle gegevens gewist die op de smartwatch zijn opgeslagen. 

 

Ontkoppelen: Klik hierop om de smartwatch los te koppelen van de mobiele telefoon. 

 


