
 

 

B59006 

Gebruikershandleiding 

 

 

 

 

 

Lees deze handleiding om het gebruik en de werking van uw Marea volledig 

te begrijpen. 

 



                                                                         

Opmerkingen: 

• Marea behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder verdere kennisgeving te wijzigen. 

Het is normaal dat sommige functies kunnen variëren in bepaalde versies van software. 

• Laad dit product op met de meegeleverde oplader voor maar liefst 2 uren voordat u het voor de eerste keer 

  gebruikt. 

• Stel in de APP uw persoonlijke gegevens in voordat u de smartwatch gebruikt. Raadpleeg 

  de instructies over synchronisatie en koppelen voor meer informatie. 

• De smartwatch licht op bij het opladen en bij het ontvangen van meldingen van de telefoon. Felrood tijdens 

  het opladen, groen na volledig opgeladen en kleur flikkert bij het ontvangen van meldingen. 

 

1. Vereisten 

• Android-telefoon: ondersteunt OS 5.0 en hoger 

• Iphone: ondersteunt iOS 9.0 en hoger 

 

2.  APP downloaden  

1. Ga naar onze website www.mareasmart.com en vervolgens naar de Nederlandse pagina en vind uw  

  smartwatch model (B59006). 

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. Bluetooth inschakelen op je telefoon 

5. Zorg ervoor dat je smartwatch niet rechtstreeks via Bluetooth aan uw telefoon is gekoppeld.  

  Zo ja, ontkoppel het dan. 

6. Verbind je Marea Smartwatch via de app 

Let op: 

• Voor Apple-telefoongebruikers: Als de telefoon lange tijd in stand-by- of slaapstand staat (bijvoorbeeld 

gedurende 2 uren of meer), wordt de APP opgeschoond door het iOS-systeem, zodat de APP en het horloge de 

verbinding verbreken en de functies in de APP niet beschikbaar zijn. Open de app opnieuw en ze maken automatisch 

opnieuw verbinding. 

• Voor Android-telefoongebruikers: Nadat u de APP op de telefoon hebt geïnstalleerd, moet u de machtiging voor 

het starten van de achtergrondtoepassing inschakelen in de instellingen van uw telefoon. Elke smartphone is anders.  

 

3. Koppel de App aan de Smartwatch 

3.1 Open de app en stel uw persoonlijke gegevens in, zoals "Lengte", "Gewicht", "Geboortejaar", enz. 

3.2 Schakel over naar de startpagina, klik op "Een apparaat toevoegen" en klik op het pictogram met het 

modelnummer van uw smartwatch. 

3.3 Het schakelt automatisch over naar de startpagina na een succesvolle verbinding tussen app en horloge. Klik op 

het apparaatpictogram om naar de apparaatpagina te gaan om de verbindingsstatus tecontroleren. Op deze pagina 

ziet u ook het apparaatmodel en de afbeelding, batterij, apparaatadres en andere informatie. 

3.4 Voor iPhone-gebruikers: controleer bij het koppelen of de telefoon niet is verbonden met andere apparaten.  

 

 

 

http://www.mareasmart.com/


4. APP-functies  (beschikbaar na succesvol verbonden) 

4.1 Wijzerplaten: Selecteer een wijzerplaat en klik op de linkerbovenhoek om deze op te slaan. 

4.2 Meldingen:  U kunt de meldingen selecteren die u op uw smartwatch wilt ontvangen. 

4.3 Alarmen:    Er zijn 3 verschillende alarmen beschikbaar. Klik er op om de wektijd in te stellen. 

4.4 Camera:  

• Android-telefoongebruikers: Klik op de camerafunctie in de APP en het horloge toont een camerapictogram. 

Klik erop om een foto met je telefoon te maken. Foto's worden automatisch opgeslagen in het album op uw 

telefoon. 

• iPhone-gebruikers: het is noodzakelijk om de camera op de telefoon handmatig te openen (vanwege het 

iOS-systeem) en vervolgens te klikken om foto's vanaf het horloge te maken op de telefoon. 

4.5 Andere: 

4.5.1 Apparaat zoeken: De smartwatch trilt zodat u het kunt vinden. 

4.5.2 "Niet storen": De standaardmodus is UIT. U kunt de modus "niet storen" instellen op basis van uw 

persoonlijke behoeften. De smartwatch ontvangt dan geen meldingen terwijl het is ingeschakeld. 

4.5.3 Sedentaire herinnering: Standaardmodus is UIT. U kunt de herinnering instellen op basis van uw 

persoonlijke behoeften. 

4.5.4 Scherm inschakelen door je pols te draaien: Standaardmodus is INGESCHAKELD. Wanneer het is 

ingeschakeld, wordt het scherm van de smartwatch automatisch ingeschakeld wanneer de pols wordt gedraaid. 

4.6 Upgrade: Wanneer een nieuwe versie van de software wordt gedetecteerd, kan deze worden geüpgraded. 

4.7 Verwijderen: De telefoon en de smartwatch ontkoppelen. 

Opmerking: Ga voor iPhone-gebruikers naar "Instellingen" - "Bluetooth", om de huidige Bluetooth-koppeling te 

verwijderen.   

 

5. Smartwatchfuncties 

5.1 Basisprincipes 

5.1.1 Inschakelen: Wanneer het horloge is uitgeschakeld, drukt u 5 seconden lang op de zijknop om in te schakelen. 

Druk in de stand-bystand kort op de zijknop om deze uit stand-by te halen. 

5.1.2 Uitschakelen: Wanneer de smartwatch is ingeschakeld, drukt u 5 seconden lang op de zijknop om het uit te 

schakelen. 

5.1.3 Berichten: Swipe vanaf het hoofdscherm naar beneden om de berichteninterface te openen en druk eenmaal 

om de opgeslagen berichten te bekijken. Om dit te doen, moet u eerst de meldingen in de toepassing inschakelen en 

tijd geven om te synchroniseren met de smartwatch. Schuif naar links om het huidige bericht te verwijderen. 

Berichten die op de telefoon worden ontvangen, kunnen worden weergegeven op de smartwatch, maar kunnen 

niet worden beantwoord vanaf het horloge. Voor inkomende oproepen worden ze weergegeven op de smartwatch, 

maar kunnen ze niet worden gehoord of beantwoord op het horloge. 

5.2 Stappen 

U kunt stappentellergegevens bekijken op het horloge en in de APP. Wanneer het horloge is gekoppeld aan de APP, 

worden uw sportgegevens automatisch gesynchroniseerd (of handmatig vernieuwd) van het horloge naar de APP, 

inclusief het aantal stappen, de afstand, calorieën en andere parameters. 

5.3 Slaapmonitor 

Als u het horloge draagt tijdens het slapen, kunt u de slaaptijd van gisteravond op het horloge controleren nadat u de 

volgende ochtend bent opgestaan. Wanneer het horloge is gekoppeld aan de APP, worden de slaapgegevens 

automatisch gesynchroniseerd (of handmatig gesynchroniseerd) met de APP. Het horloge herkent en beoordeelt 



automatisch wat de slaaptoestand is. Als u net uit bed komt, zijn de slaapgegevens die op het horloge worden 

weergegeven anders dan de werkelijke gegevens, omdat het horloge nog steeds de slaap detecteert. Pas wanneer het 

horloge de detectie voltooit, worden de resultaten van de hele nacht weergegeven en zijn ze consistent met de 

werkelijke gegevens. Het is acceptabel om kleine afwijkingen met de werkelijke gegevens te hebben als gevolg van 

verschillende slaaptoestanden. 

5.4 Hartslagmeter 

Wanneer de hartslaggegevens leeg zijn, wordt "000Bpm" weergegeven. Ga naar het hartslagpictogram, druk eenmaal 

om de test te starten. De gegevens worden na de test op het horloge weergegeven. Het wordt 30 seconden gemeten 

en het horloge bewaart alleen de laatste gegevens. Als u binnen 30 seconden de meting stopt, worden de gegevens 

niet opgeslagen. 

5.5 Training 

5.5.1 Trainingsmodus omvat: Wandelen, Hardlopen, Fietsen, Touwtjespringen, Badminton, Basketbal, Voetbal. 

5.5.2 Overschakelen naar het bijbehorende trainingspictogram: Druk eenmaal om de bijbehorende trainingsmodus te 

openen. Het toont gegevens zoals stappen, afstand, calorieën, hartslag en trainingsduur. Schuif naar rechts om te 

pauzeren en af te sluiten. 

5.5.3 Activiteitsgegevens kunnen alleen worden bekeken op de APP, niet op het horloge. 

5.6 Bloeddruk 

Ga naar het bloeddrukpictogram en druk eenmaal om de test te starten.  

5.7 De Zuurstof van het bloed 

Ga naar het zuurstofpictogram in het bloed en druk eenmaal om de test te starten. 

5.8 Het weer 

Nadat de weerfunctie is ingeschakeld in de APP, wordt deze op het horloge weergegeven. Het wordt niet 

weergegeven als het uit staat in de APP.  

5.9 Menu 

Schuif naar links op het hoofdscherm om het menu andere functies te openen: 

5.9.1 Camera:  U kunt een foto maken met uw telefoon via de afstandsbediening op uw horloge. 

• Voor Android-gebruikers: Klik op "Camera", uw telefoon schakelt de camera van de telefoon in, het 

camerapictogram verschijnt op het horloge. Houd het aanraakgebied van de smartwatch ingedrukt om een foto te 

maken. 

• Voor iPhone-gebruikers: Klik op de "Camera", op uw telefoon moet u handmatig de camera functie openen en 

vervolgens klikken om foto's te maken vanaf de smartwatch. 

5.9.2 Timer: Druk eenmaal om de timerinterface te openen, druk op start om de timing te starten. U kunt pauzeren of 

opnieuw opstarten. Schuif naar rechts om het af te sluiten. 

5.9.3 Helderheid: Druk eenmaal om de helderheidsinterface te openen, druk op + of - om het helderheidsniveau in te 

stellen. Schuif naar rechts om af te sluiten. 

5.9.4 Reset: Druk eenmaal om de fabrieksinstellingen te herstellen, het horloge keert terug naar de 

fabrieksinstellingen. 

5.9.5 Uitschakelen: Druk eenmaal om het horloge uit te schakelen. 

5.9.6 Versie:Druk eenmaal om de Bluetooth-naam, het apparaattype, het apparaatadres, enz. te controleren. 

 

6. Let op 

• Er mag slechts één smart watch-koppeling op de telefoon worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de 

verbinding met de smartwatch werkt. Als er meerdere toepassingen zijn aangesloten, kunnen deze van invloed zijn op 



de verbinding tussen het horloge en de telefoon. 

Opmerking: Sommige Android-telefoons zullen u melden dat u de app niet kunt 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 niet de externe camera of gebruikt geen andere functies wanneer u 

deze niet toestaat. Deze machtigingen hebben geen invloed op de stroom 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, dit is in te stellen in de instellingen van de telefoon. 

• Hartslagmeting vereist dat het horloge en de pols in contact staan en dat het horloge niet te strak of te los mag 

zitten. De test kan onnauwkeurig zijn als deze te strak zit omdat het de bloedstroom beïnvloedt en als deze te los zit 

omdat het de controle van de hartslagsensor beïnvloedt. 

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

• Gebruik alleen de oplader die bij het product wordt meegeleverd. Zorg ervoor dat de lader en de smartwatch 

goed zijn aangesloten. Laad niet op als het horloge nat of vochtig is om kortsluiting en beschadiging van het product 

te voorkomen. 

• De smartwatch kan niet als medisch hulpmiddel worden gebruikt. De testresultaten zijn alleen ter referentie. 

 

7.  Probleemoplossing 

Als er een probleem is bij het gebruik van de smartwatch, los het dan dienovereenkomstig op met de volgende 

stappen. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de verkoper of aangewezen 

onderhoudspersoneel.  

7.1 Het horloge kan niet worden ingeschakeld: 

• Druk langer dan 3 seconden op de knop. 

• Zorg voor voldoende batterij. Batterijvermogen kan te laag zijn, laad het op.  

• Als de smartwatch lange tijd niet is gebruikt en de normale oplader niet reageert, probeer hem dan op te 

laden met een nieuwe oplader. 

7.2 Het wordt automatisch afgesloten: 

• Batterijvermogen kan te laag zijn, laad het op.  

7.3 Korte batterijduur: 

• Het kan gebeuren wanneer de batterij niet volledig is opgeladen, zorg ervoor dat er voldoende tijd is om op 

te laden (er is ten minste 2 uren nodig). 

• Oplader of datakabel werkt mogelijk niet goed, gebruik een nieuwe kabel. 

• Controleer de poort van de datakabel en probeer opnieuw om een goede verbinding te garanderen. 

7.4 Bluetooth verbreekt de verbinding of kan geen verbinding maken: 

• Start het alsjeblieft opnieuw op. 

• Schakel Bluetooth van de mobiele telefoon uit en open deze om opnieuw verbinding te maken. 

7.5 Inaccurate slaapgegevens: 

• De slaapmonitor is ontworpen om het natuurlijke patroon van in slaap vallen en wakker worden na te 

bootsen. Gebruik de smartwatch overdag, anders kan er een afwijking optreden als u laat naar bed gaat of het 

alleen gebruikt terwijl u slaapt. Er mogen geen slaapgegevens worden gegenereerd als u overdag naar bed 

gaat. 


