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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. 

 

Systeemvereisten 
Android 4.2 en hoger               iOS  10.0 en hoger 

Bluetooth  4.2 en hoger 
 

Smartwatch functies 

1. Hoofdscherm: Toont de tijd, dag, datum en batterij spanning. 

Zodra de smartwatch aan uw telefoon is gekoppeld, 

synchroniseert het de tijd en datum van uw  telefoon. De tijd kan 

niet handmatig worden ingesteld op de smartwatch. 

2. Status: Toont  aantal stappen,  afstand  en de verbrande 

calorieën. 

3. Berichten: Schakel de gewenste meldingen in op de APP. Zet de 

gewenste notificaties aan op de APP. De op uw telefoon 

ontvangen berichten worden ook op uw Marea smartwatch 

getoond. 

4. Slaap: De smartwatch registreert en toont de totale slaaptijd van 

afgelopen nacht, evenals diepe slaaptijd en lichte slaaptijd. Meer 

details en historische gegevens worden opgeslagen en 

gesynchroniseerd in de APP. 

5. Hartslag:  Meet uw huidige hartslag, het resultaat wordt daarna 

getoond. Meer details en historische gegevens worden 
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opgeslagen en gesynchroniseerd in de APP. 

6. Bloeddruk:  Meet uw huidige bloeddruk, het resultaat wordt 

achteraf getoond. Meer details en historische gegevens worden 

opgeslagen en gesynchroniseerd in de APP. 

7. Bloedzuurstof:  Meet uw huidige bloedzuurstof, het resultaat 

wordt achteraf getoond. Meer details en historische gegevens 

worden opgeslagen en gesynchroniseerd in de APP. 

8. Sportmodus: Er zijn acht soorten sportmodi: snelwandelen, 

hardlopen,  fietsen, klimmen, voetbal, basketbal, badminton en  

tafeltennis. De smartwatch toont de trainingstijd, de verbrande 

calorieën en de huidige hartslag. 

9. Camera afstandsbediening:  Zodra deze functie in de app is 

gestart, kunt u foto's maken met de camera van uw telefoon door 

uw smartwatch te schudden. 

10. Muziek afstandsbediening: U kunt de muziekspeler van uw 

telefoon bedienen vanaf uw smartwatch (afspelen/pauzeren, 

naar het vorige of volgende nummer gaan). 

11. Scherm inschakelen bij het draaien van de pols: Schakel deze 

functie in/uit.  

12. Countdown timer: Selecteer de tijd om af te tellen. 

13. Scherm tijd: Stel de duur (het oplichten) van het scherm in. 

14. Stopwatch: U kunt de stopwatch starten/pauzeren/beëindigen.  

15. Telefoon zoeken: Klik aan om uw telefoon te laten rinkelen en 

trillen. 

16. Instellingen: Inclusief versienummer, fabrieks reset en afsluiten.



 

Gebruik van het touchscreen 
 

 

 
 

 

Swipe naar rechts om het 
berichten menu te openen 

Swipe omlaag om scherm te openen: 
zaklamp, helderheid scherm, en de niet 
storen functie 

Swipe naar links om het hartslag menu te 
openen 

Swipe omhoog om het menu te 
openen. Swipe omhoog en 
omlaag om alle functies weer te 
geven. Klik op een functie om het 
scherm te openen, en swipe naar 
rechts om af te sluitennaar rechts 
om het berichten menu te openen 

Rechter bovenste knop:  
Kort indrukken om terug te keren 
naar de hoofdscherm. Lang 
indrukken om uit te schakelen of 
te resetten. 
 
Knop rechtsonder:  
Terugkeren naar het vorige menu 

Hou het hoofdscherm lang ingedrukt om de 
wijzerplaten te kunnen wisselen 



 

App-verbindingsmethode 
 

Volg deze stappen om uw Marea Smartwatch aan uw telefoon te koppelen: 

1. Ga naar onze website www.mareasmart.com 

2. Kies voor de Nederlandse pagina en zoek uw smartwatchmodel op de website. Het 
modelnummer staat op de achterkant van de smartwatch (het begint met "B" 
gevolgd door vijf cijfers, BXXXXX). 

3. Download en installeer de officiële app voor uw smartwatch. 

4. Schakel Bluetooth in op je telefoon. 

5. Zorg ervoor dat het horloge niet rechtstreeks via Bluetooth aan uw telefoon is 
gekoppeld. Zo ja, ontkoppel het dan. 

6. Open de app en schakel alle app-machtigingen in. 

7. Koppel je Marea Smartwatch via de app. 
 

App-functies 
1. Startpagina: 

a. Stappen:  Toont een grafiek met  informatie over dagelijkse, wekelijkse en 
maandelijkse  stappeninformatie, inclusief de totale afstand en verbrande 
calorieën. 

b. Slaap:  Toont een grafiek met  dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 
slaapinformatie. Registreert de  gegevens van de smartwatch om de dagelijkse 
slaapkwaliteit te berekenen. 

c. Hartslag:  Geeft dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse informatie van uw hartslag. 
De smartwatch meet elk uur uw hartslag  (deze functie moet in de app worden 
geactiveerd). 

d. Bloeddruk:  Geeft dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse informatie van uw 
bloeddruk. De smartwatch meet elk  uur uw bloeddruk  (deze functie moet in de 
app worden geactiveerd). 

e. Bloedzuurstof:  Geeft dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse informatie in detail 
van uw  bloedzuurstofgehalte. De smartwatch meet  elk uur uw zuurstofgehalte in 
het bloed (deze functie moet in de app worden geactiveerd). 

http://www.mareasmart.com/


 

f. Vermoeidheid:  Meet real-time uw vermoeidheid en toont de weergave van de 
informatie voor u per uur. 

2. Extra functies (+) 

a. Training: Registreert de trainingstijd, afstand, verbrande calorieën en  snelheid. 

b. Zoek horloge: Klik om uw smartwatch te laten trillen. 

c. Camera-afstandsbediening: Zodra deze functie in de app is geactiveerd, kunt u 
foto's maken met de camera van uw telefoon door met uw smartwatch te 
schudden. 

3. Mijn profiel 

a. Persoonlijke informatie:  Stel uw persoonlijke gegevens in,  zodat uw smartwatch 
de gegevens nauwkeuriger kan registreren. 

b. Apparaten beheren: Stel meldingen in voor inkomende oproepen, berichten van 
andere apps, alarmen, sedentaire (bewegings) herinnering, niet storen modus,  
scherm oplichten bij het draaien van de pols  en  uurmetingen. U ook zien of er 
nieuwe software-updates beschikbaar zijn. 

c. Instellingen: Stel 12/24h keuze in, verwijder informatie van telefoon en reset smart 
watch. 

 

 

▌Basisparameters 
Schermgrootte 1,3 inch 

Waterdicht IP68 

Type batterij Lithium polymeer batterij 

Batterijcapaciteit 230 mAh 

Oplaadtijd 2 uur 

Spanning 3.7 V 

 



 

Opmerkingen 
1. De meetresultaten van dit product zijn alleen ter referentie, niet voor 

medische doeleinden en analyses. Volg de instructies van uw  arts en 

vertrouw niet op de meetresultaten voor zelfdiagnose en behandeling. 

2. De waterdichte kwalifcatie is IP68, de smartwatch kan normaal dagelijks 

worden gebruikt. Echter de smartwatch kan niet worden gebruikt om er mee 

te zwemmen of een lange tijd onder water te dompelen. Bovendien kan de 

smartwatch niet worden gebruikt tijdens het douchen / baden met warm 

water, omdat de waterdamp de smartwatch zal  beschadigen. 

3. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze 

handleiding zonder kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen 

verschillen in andere  softwareversies. 


