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SMARTWATCH B58006 

 

Gebruikershandleiding 

 

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

te begrijpen. Marea behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving 

wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding. 

 

Werking: 

Druk op de knop: druk lang op om de Smartwatch in / uit te schakelen, druk eenmaal om 

terug te keren naar het hoofdscherm. Als u de Smartwatch opnieuw wilt opstarten, houdt 

u het 10 seconden ingedrukt. 

Scherm schakelen: houd het startscherm ingedrukt om de beschikbare opties weer te 

geven. Druk eenmaal op het scherm om te bevestigen. 

Hoofdmenu: swipe naar rechts / links / omhoog om het menu te openen. Swipe in het 

menu naar links / rechts om toegang te krijgen tot andere menupagina's en omhoog om 

terug te keren. 

------- Inschakelen, uitschakelen 

Functies: swipe naar rechts / links / omhoog om het menu te openen. Klik op een 

pictogram om die functie in te voeren. Eenmaal in een functie swiped u naar rechts om 

terug te gaan. 

 

Oplaadinstructies: 

Inclusief oplaadsnoer met USB-kabel (5V-standaard voor mobiele telefoons). 

Oplaadtijd: ongeveer 70 minuten voor een volledige lading. 
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Smart watch en mobiele telefoon koppelen: 

1. Bezoek onze website www.mareasmart.com  en selecteer de Nederlandse pagina zoek 

vervolgens naar uw model Smartwatch. De referentie staat op de achterkant van de 

Smartwatch (begint met "B" plus vijf cijfers). 

2. Download en installeer de bijbehorende officiële applicatie voor uw smartwatch-model 

op uw telefoon. 

3. Voer de toepassing in en activeer alle machtigingen die de toepassing aanvraagt. 

4. Activeer Bluetooth op je mobiel. 

5. Controleer of de Smartwatch niet rechtstreeks via Bluetooth is gekoppeld aan uw 

mobiel. Zo ja, ontkoppel het dan. 

6. Koppel uw Marea Smartwatch via de APP (zodat uw Smartwatch wordt verbonden via 

Bluetooth 4.0) 

7. Ga op de Smartwatch naar Bluetooth, selecteer het type verbinding (enkel of meerdere 

*) en selecteer uw mobiele telefoonmodel. 

8. Controleer op de telefoon of deze is verbonden via Bluetooth 3.0 

* Bij meerdere aansluitingen wordt de verbinding tussen de Smartwatch en de telefoon 

automatisch hersteld, zelfs als de Smartwatch is uitgeschakeld en weer is ingeschakeld, 

maar het verbruikt meer batterij. 

De Smartwatch en de telefoon moeten via Bluetooth 3.0 en 4.0 worden verbonden om alle 

functies goed te laten werken. In het menu op de Smartwatch kunt u bovenaan de status 

van de verbindingen controleren (groen Bluetooth-pictogram geeft aan dat Bluetooth 3.0 

is verbonden, blauw Bluetooth-pictogram geeft aan dat Bluetooth 4.0 is verbonden). 

Omdat het Bluetooth-protocol van het ene merk telefoon tot het andere kan verschillen, 

kan de Bluetooth-verbinding met de Smartwatch soms onstabiel zijn. Om het probleem op 

te lossen, stelt u de Bluetooth opnieuw in, koppelt u opnieuw of stelt u de Smartwatch 

opnieuw in. Als het systeem lijkt te zijn gestopt, houdt u de aan / uit-knop ongeveer 10 

seconden ingedrukt om het slimme horloge opnieuw op te starten. 

 

Meldingen inschakelen: 

Ga in telefooninstellingen naar Toepassingen, selecteer de gedownloade APP en activeer 

alle machtigingen. Ga vervolgens naar Meldingen en activeer alle machtigingen voor de 

APP. 

Ga in de APP naar Meer(More), ga naar Meldingen(Notifications) en schakel meldingen in. 

Opmerking: zorg ervoor dat alle andere APPs van wie u meldingen wilt ontvangen op uw 

smartwatch, de machtigingen zijn ingeschakeld om in de meldingen van de telefoon weer 

te geven. 

http://www.mareasmart.com/
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Firmware bijwerken: 

Wanneer de Bluetooth-verbinding stabiel is, ga naar de APP, klikt u op Meer(More) en 

selecteert u Firmware bijwerken (Firmware update). Als er een nieuwe versie is, verschijnt 

de voortgangsbalk van de update (dit kan ongeveer 3-5 minuten duren). Wanneer de 

update is voltooid, wordt de Smartwatch weer ingeschakeld en automatisch gekoppeld 

met de telefoon. Het is raadzaam om Bluetooth te deactiveren en opnieuw te activeren. 

Belangrijkste functies: 

Oproepen 

Bellen (Dial): Bel via Bluetooth, u kunt praten tegen/via de Smartwatch. 

Contacten (Contacts): Synchroniseer alle telefooncontacten (maximaal 400 contacten). 

Oproeplogboek (Call Log): Synchroniseer de belgeschiedenis. 

SMS: Synchroniseer alle sms-berichten op de telefoon (functie nog niet beschikbaar voor 

iOs). 

Bluetooth: Zoek naar de telefoon die u wilt verbinden of de verbinding wilt verbreken. 

Stappenteller (Pedometer): Telt de genomen stappen van de dag, verbruikte calorieën en 

gelopen afstand. Elke dag om 00:00 worden alle gegevens automatisch opgeslagen en 

wordt het account opnieuw ingesteld. Swipe omhoog om de opties voor deze functie te 

zien: status (on / off), geschiedenis/history (gegevens van de afgelopen 7 dagen), doel/goal 

(selecteer een doel voor dagelijkse stappen) en voer persoonlijke informatie (geslacht, 

lengte, gewicht) in om nauwkeurigere metingen te kunnen krijgen. 

Slaapstand (Sleep): de slaapmonitor op de Smartwatch wordt automatisch geactiveerd 

van 21:00.m tot 09:00 uur. De duur en kwaliteit van de slaap wordt geregistreerd. 

Geregistreerde gegevens kunnen u helpen uw bedtijd aan te passen en de slaapkwaliteit te 

verbeteren. Swipe omhoog om de opties voor deze functie te zien: status (on / off), 

geschiedenis/history (licht en diepe slaap) en help. 

Hartslag (Heart Rate): Draag het slimme horloge goed aan de bovenkant van de pols. Na 

ongeveer 20 seconden worden de real-time hartslaggegevens weergegeven. Druk op het 

geschiedenispictogram om eerdere metingen weer te geven. Een normale hartslagwaarde 

ligt tussen de 60 en 90 slagen / minuut. 

ECG: Maakt gebruik van de gecombineerde technologie van de optische hartslagsensor en 

het elektrocardiogram. Na ongeveer 30 seconden worden de gegevens op het scherm 

weergegeven. Wanneer de meting is voltooid, toont het scherm "ToApp", wat aangeeft 

dat de gegevens worden overgedragen naar de APP alwaar die moet worden opgeslagen. 

Bewegings herinnering (Sedentary reminder): Selecteer een alarm om u eraan te 

herinneren dat het tijd is om uit uw stoel te komen en te bewegen. 
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Polsbewegingen (Wrist movements): Activeer / deactiveer de volgende functies: draai de 

pols om de oproep te dempen, draai de pols om het alarm te dempen, draai de pols om 

het scherm in te schakelen, schud de pols om de oproep te beantwoorden. 

Schermweergave (Wallpaper): U kiezen uit 2 verschillende opties. 

Hoofdscherm (Mainscreen): U kiezen uit 4 verschillende opties. 

Geluid (Sound): Selecteer de beltoon op basis van het type melding. 

Volume: Pas het volume aan voor oproepen, meldingen, enz. 

Alarmen: Er kunnen maximaal 5 alarmen worden geprogrammeerd, ingedrukt houden om 

een alarm te stoppen. 

Stopwatch (Chronograaf): Druk op het pictogram aan de linkerkant om de meting te 

starten en te pauzeren. Druk op het pictogram aan de rechterkant om split-tijden te 

markeren. 

Power saving mode (Energiebesparende modus): In- en uitschakelen (verlaagt de 

schermhelderheid en het de duur van oplichten van het scherm). 

Find phone (Telefoon zoeken): de gekoppelde telefoon begint te rinkelen. Wanneer u het 

hebt gevonden, drukt u op "End/Einde" op de telefoon om te voorkomen dat het blijft 

overgaan. Je kunt het ook stoppen op de Smartwatch. 

About (Over): Bekijk de smartwatch identifier en softwareversie. 


