
 MAREA SMARTWATCH  B58005 
Gebruikershandleiding 

 

 

 

 

I Systeemvereisten: 

Android 4.2 of hoger.  

iOs 10.0 , iPhone 5s of hoger  

Bluetooth 4.2 

 

II Voorbereiding 

Laad uw Smartwatch volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Laad het 1 - 1,5 

uur op terwijl de Smartwatch niet wordt ingeschakeld. De Smartwatch kan niet worden 

gebruikt tijdens het opladen. 

 

TFT-schermlichtsensor 

Touch menu Oplaadpunt 

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet u het ten minste om de 3 maanden 

opladen. 

 

III Koppelen 

1. Bezoek onze website www.mareasmart.com, kies voor de Nederlandse pagina en zoek naar 

uw Smartwatch. De referentie staat op de achterkant van de Smartwatch (het begint met "B" 

plus vijf cijfers) 

2. Download en installeer de bijbehorende officiële APP voor uw smartwatch-horloge op uw 

telefoon. 

3. Activeer voor een goede werking alle machtigingen die de APP aanvraagt. 

4. Activeer Bluetooth op je mobiel. 

http://www.mareasmart.com/


5. Controleer of de Smartwatch niet rechtstreeks via Bluetooth is verbonden met uw mobiel. 

Zo ja, ontkoppel het dan. 

6. Koppel je Marea Smartwatch via de APP aan de telefoon! 

IV Smartwatch functies 

Tijd/Time: Tijd, datum en batterij worden weergegeven op het hoofdscherm. Zodra de 

Smartwatch is gekoppeld aan de telefoon, synchroniseert het met de telefoontijd. De tijd kan 

niet worden gewijzigd op het horloge. 

Status: Registreert stappen, afstand en dagelijks calorieverbruik. 

Hartslag/Heartbeat: Registreert de hartslag automatisch elk uur of de meting kan handmatig 

worden uitgevoerd. Houd ingedrukt om deze functie in te voeren en de meting te starten. 

Bloeddruk/Blood pressure: Registreert de bloeddruk automatisch elk uur of de meting kan 

handmatig worden uitgevoerd. Houd ingedrukt om deze functie in te voeren en de meting te 

starten. 

Bloedzuurstof/Blood Oxygen: Registreert elk uur automatisch bloedzuurstof of de meting kan 

handmatig worden uitgevoerd. Houd ingedrukt om deze functie in te voeren en de meting te 

starten. 

Sportmodus/Sport mode: Houd ingedrukt om deze functie in te voeren en selecteer de 

gewenste sport: indoor hardlopen, buiten hardlopen, fietsen, wandelen en bewegen. Houd 

ingedrukt om te beginnen met het opnemen van de trainingstijd en verbruikte calorieën. Druk 

op het scherm om te pauzeren en weer ingedrukt te houden om terug te keren. 

Weer/Weather: Weersgegevens worden gesynchroniseerd vanaf de telefoon en deze 

weergegeven verschijnen op het scherm. Het is noodzakelijk dat de Smartwatch aan de APP is 

gekoppeld en dat de GPS van de telefoon is ingeschakeld. 

Meer/More: Niet storen modus (houd ingedrukt om tril functie te activeren / deactiveren), 

muziek (houd ingedrukt om deze functie te selecteren, druk op het scherm om opties te 

wijzigen en houd in om te bevestigen), timer (houd ingedrukt om deze functie te selecteren, 

druk op pauze / start), zoek telefoon (houd 5 seconden ingedrukt om deze functie in te 

selecteren -> druk om te starten -> telefoon gaat en trilt zodat u deze kunt vinden -> druk op 

het scherm om te stoppen). Zorg ervoor dat de Smartwatch en de telefoon zijn gekoppeld en 

binnen het bereik van de Bluetooth liggen. 

Instellingen/Settings: Uitschakelen (ingedrukt houden om uit te schakelen, druk op de optie 

wijzigen), opnieuw opstarten (ingedrukt houden om opnieuw op te starten, druk op de optie 

wijzigen), over (houd ingedrukt om de firmwareversie en het MAC-adres te bekijken, houd 

ingedrukt om terug te keren, maar keert na 5 seconden terug). 

 

Andere/Others: Laad alert, alarmen, sedentaire (bewegings) herinnering, inkomende oproep, 

schudden om foto te maken, systeemupdate, sms en social media meldingen. 



 

V Probleemoplossing 

1. Ik kan mijn Smartwatch niet vinden in de APP en ik kan het niet koppelen: 

1. Zorg ervoor dat op de telefoon Bluetooth is ingeschakeld en Android 4.2 of hoger of iOs 10.0 

of hoger is. 

2. Als er nog steeds geen koppeling mogelijk is, gaat u naar Telefooninstellingen -> 

Toepassingen -> Machtigingen -> Geïnstalleerde app zoeken -> Alle machtigingen activeren. 

Ook in Telefooninstellingen -> GPS locatie -> Activeren. U moet de telefoon dan ook opnieuw 

opstarten. 

3. Zorg ervoor dat de Smartwatch volledig is opgeladen. Neem contact op met onze technische 

dienst als de Smartwatch niet goed werkt wanneer het volledig is opgeladen. 

2. De APP geeft aan dat de Smartwatch niet is aangesloten nadat het wel is gekoppeld of 

aangesloten, tevens geeft het 0% batterij aan: 

In dit geval is de app niet correct gekoppeld met de Smartwatch, verwijder uit de Bluetooth 

koppelingen en koppel de Smartwatch opnieuw aan de APP. 

3. De Smartwatch verzendt geen gegevens naar de applicatie: 

Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd wanneer voor de eerste keer is gekoppeld en 

daarna elk uur volgt automatisch een synchronisatie wanneer de Smartwatch is gekoppeld aan 

de APP. Veeg handmatig omlaag om de startpagina te vernieuwen, de laatste synchronisatie 

word dan weergegeven. Bovendien is het noodzakelijk om de automatische 

gezondheidstestfunctie te activeren, zodat deze elk uur word uitgevoerd. 

4. Als u de app naar beneden swiped en vernieuwt, worden de gegevens niet geladen: 

Ga naar Instellingen op de Smartwatch -> Fabrieksinstellingen herstellen -> Druk op het 

scherm om waarden te herstellen -> Schakel de Smartwatch uit -> Start de Smartwatch 

opnieuw op -> Koppelen met toepassing. 

5. De de Smartwatch tijd wordt niet gesynchroniseerd met de horlogetijd, ook al zijn ze 

gekoppeld: 

Ga naar Instellingen op de telefoon -> Applicaties / Machtigingen -> Alle machtigingen voor de 

APP activeren -> Smart Watch opnieuw koppelen -> Swipe omlaag om te vernieuwen op de 

startpagina van de APP. 

 

VI Basisparameters 

Schermgrootte 0,96 inch 

4.2 Bluetooth-versie 



IP68 waterbestendigheid 

Batterijtype Lithiumpolymeer 

Batterijcapaciteit 90 mAh 

Oplaadtijd 1,5 - 2 uur 

Afmeting 255mm x 20mm x 2.2mm 

Oplaadmethode: Magnetisch oplaadsnoer 

Inhoud verpakking: Smartwatch, oplader en gebruikershandleiding 

 

VII Opmerkingen 

1. Als het product een kwaliteitsprobleem vertoont of het gebruik van het product niet 

duidelijk is, neem dan contact op met onze technische dienst. 

2. Meetresultaten zijn alleen ter referentie, niet voor medische doeleinden. Volg de instructies 

van uw arts en baseer uw diagnose of behandeling niet op de metingen van dit product. 

3. De graad van waterweerstand is IP68, zodat het in dagelijks leven kan worden gebruikt. 

Maar het kan niet worden gebruikt om te duiken of lange tijd ondergedompeld te worden. Ook 

kan het product worden beschadigd als het wordt gebruikt in heet water, omdat waterdamp 

de Smartwatch binnen kan komen. 

4. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen verschillen, afhankelijk van 

de firmwareversie. 


