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Gebruikershandleiding 
 

 

 
Bedankt dat u voor ons product heeft gekozen! 

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

ervan volledig te begrijpen. Sommige functies kunnen variëren in bepaalde 

softwareversies. 

Als er updates zijn, kan deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. Marea behoudt zich het recht voor op definitieve interpretatie. 

 

 

 



Pakket: Verpakking, een handleiding, een smartwatch, een USB-lader. 

 

Opmerking: Het product is waterdicht met IP68-niveau. De smartwatch is spatwaterdicht en 

kan tot 1 meter ondergedompeld worden, zwemmen wordt afgeraden. 

 

Gebruik het product niet onder de douche, in een warme bad of de sauna. Waterdamp 

kan het apparaat binnendringen en componenten beschadigen. Deze schade valt niet onder 

de garantie. 

 

Werking: 

Aan/uit-knop:  Houd de power button 3 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te 

schakelen; druk op de knop om het scherm in/uit te schakelen; druk op de knop om terug te 

keren naar het startscherm  . 

Aanraakscherm: Tik om een menu te selecteren en in te voeren, swipe naar rechts om terug 

te keren. Swipe op het startscherm omlaag om het menu te zien; swipe naar rechts om 

toegang te krijgen tot het meldingencentrum; swipe naar links om toegang te krijgen tot het 

hoofdmenu. 

 

 
 

 



Oplaadinstructie:  Dit product wordt opgeladen door een magnetische kabel. Plaats de 

oplader op de oplaadcontacten aan de achterkant van het horloge en deze wordt 

automatisch opgeladen. Het duurt meestal 2 uren om volledig op te laden. De levensduur 

van de batterij is maximaal 30 dagen in stand-by en 5-10 dagen bij gebruik. Gebruik het 

horloge niet wanneer het wordt opgeladen. 

Let op: de twee oplaadcontacten mogen geen contact met elkaar maken, er kan dan 

kortsluiting ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APP-download en -verbinding  

Ga naar onze website www.mareasmart.com  en ga naar de nederlandse pagina en zoek 

uw smartwatch model. Het modelnummer staat op de achterkant van het horloge (het 

begint met "B" gevolgd door vijf cijfers, BXXXXX). 

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

1- Schakel Bluetooth in op je telefoon. 

2- Zorg ervoor dat het horloge niet rechtstreeks via Bluetooth aan uw telefoon is 

gekoppeld. Zo ja, ontkoppel het dan. 

3- Download de officiële app. 

4- Geef toestemming aan alle machtigingen / Schakel alle app-machtigingen in. 

5- Koppel en synchroniseer uw Marea smartwatch via de APP. 

 

● Firmware-upgrade: Wanneer Bluetooth is geactiveerd en de smartwatch is gekoppeld, 

klikt u in de app op "Firmware-updates". Als er een nieuwe update beschikbaar is, klikt u om 

de huidige versie bij te werken naar de nieuwste firmwareversie van de smartwatch. 

Waarschuwing: Als het niet kan worden bijgewerkt, activeert u Bluetooth opnieuw en 

probeert u opnieuw bij te werken. 

 

Omdat het Bluetooth-protocol verschilt tussen verschillende merken telefoons, is de 

Bluetooth-verbinding soms onstabiel tussen de telefoon en de smartwatch. Als dat 

gebeurt, start u de Bluetooth opnieuw op en probeert u opnieuw verbinding te maken.  

Belangrijkste kenmerken:  

● Taal/Tijd/Datum: Het horloge synchroniseert de taal (indien beschikbaar anders engels), 

de tijd en datum van de telefoon wanneer gekoppeld met de app. 

● Startscherm: Er zijn verschillende startschermen om uit te kiezen. Houd het startscherm  

2 seconden ingedrukt om te kiezen tussen de verschillende opties. 

 

Instellingen 

Over (About): Klik hier op om het apparaatmodel, de firmwareversie en het Bluetooth-adres 

weer te geven. 

QR-code: Druk hier op om de code te scannen weer te geven om de applicatie te 

downloaden. 

Resetten (Reset): Druk hier op om te herstellen naar de fabrieksinstellingen. 

● Meldingen (Message): Bekijk berichten, zoals Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, enz. Als 

u de meldingen van de telefoon op het horloge wilt ontvangen, moet u deze toestaan in de 

instellingen van de telefoon en in de app. (app notification settings) Het horloge onthoud de 

laatste 5 meldingen, swipe om het volgende bericht te lezen. Het trilt wanneer er 

inkomende oproepen en berichten zijn. Druk op de aan/uit-knop om de trilling te stoppen. 

● Stappen (Steps): Het toont de resultaten van de dag: stappen, afstand en calorieën. Ze 

worden elke avond om 12 uur opgeslagen en vervolgens de volgende dag gereset naar 0. In 

de APP kunt u de historische gegevens controleren. 

● Sporten (Sports): Selecteer een sportmodus om uw training te starten. De meting 

pauzeert wanneer u op de aan/uit-knop drukt, waarna u ervoor kunt kiezen om de meting 
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op te slaan, te verwijderen of weer te starten. Het registreert calorieën en hartslag in alle 

sportmodi. U kunt de details controleren door van de ene sport naar de andere te swipen. 

●Gezondheid (Health): Druk hier op om het gezondheidsmenu te kiezen, hartslag, 

bloeddruk, bloedzuurstof en ECG. 

Hartslag (Heart rate): Wacht 2 seconden om de meting te starten. Neemt de hartslag 

gegevens op door het capillair van het huidoppervlak te scannen met de groene optische 

sensor. Swipe om de meting te stoppen. Normaal gesproken zal het tussen de 60 en 90 bpm 

zijn, hoewel professionele atleten minder dan 60 bpm kunnen hebben. Bij intensief sporten 

kan de meting oplopen tot 200 bpm. 

Bloeddruk (Blood pressure): Om de meting uit te voeren, legt u uw handen plat en in 

rusttoestand, de gegevens verschijnen na een paar seconden. Bloeddruk heeft de neiging 

om mee te stijgen met de leeftijd en vrouwen hebben over het algemeen een lagere 

bloeddruk dan mannen. 

Bloedzuurstof (Blood oxygen): Meet het percentage zuurstof in het bloed, een normale 

waarde is 94-99%. 

ECG (ECG): De combinatie van meten van de hartslag door de optische sensor- en elektro 

cardiogram technologie, het duurt enkele seconden om op te nemen. Wanneer de meting is 

voltooid, wordt deze naar de APP verzonden, waar deze ter referentie met anderen kan 

worden gedeeld. 

● Slaapmonitor (Sleeping):  De slaapmonitor wordt automatisch geactiveerd vanaf 22.00 

uur tot 8 uur. U kunt de resultaten van de kwaliteit van de slaap controleren door de 

gegevens te raadplegen die in de APP worden opgeslagen. 

● Stopwatch (Stopwatch): Druk hier op om de meting te starten en druk nogmaals om te 

stoppen en/of opnieuw op te starten. 

● Afstandsbediening muziek (Music): Hiermee bedien je de muziekspeler op de telefoon. 

 

● Meer informatie 

Alarm (Alarm): Stel verschillende alarmen in via de APP op de telefoon, op de smartwatch is 

het ook in en uit te schakelen. 

Sedentaire/Bewegings herinnering (Sedentary): U kunt deze instelling op de APP als op de 

smartwatch in en uit schakelen. 

Zoek uw telefoon (Find phone): Druk op telefoon afbeelding om de telefoon te laten 

overgaan en trillen. 

Helderheid scherm (‘zonnetje’): Tik op het ‘zonnetje’ om dit te wijzigen, een hogere 

helderheid vereist meer energieverbruik. 

 

Meeteenheden (Unit Settings) :Metrisch of Brits systeem invoeren. 

 

*Dit product is een elektronisch controleproduct, niet voor medische verwijzing. 


