
 

 

 

 

 

 

      

 
 
  

 

B57007 

Gebruikershandleiding 

 
 

 
 

Lees deze handleiding om het gebruik en de werking 
volledig te begrijpen. 

Marea behoudt zich het recht voor om zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen in de inhoud van deze handleiding. 

 

HOOFDFUNCTIES 

Hoofdscherm 

Druk lang op het aanraak 
gebied en je kunt de keuze 
maken uit 5 schermen. 

 

Stappen/afstand/calorieën 

Controleer het aantal dagelijkse stappen, de 
afstand en het calorieverbruik op elk 
moment van de dag. Als de armband is 
gekoppeld aan de APP, zal het de gegevens 
naar de App sturen. 

 

Hartslag meting 
Schakel over naar de hartslag module om  
real-time de hartslag te meten. Als de armband is 
gekoppeld aan de APP dan zal het de gegevens  
naar de armband sturen. 

 

Bloeddruk meting 

Schakel over naar de bloeddrukmodule om 
real-time de meting te starten. Als de 
armband aan de APP is gekoppeld dan zal 
het de gegevens naar de APP sturen. 
NB: De testresultaten zijn alleen ter referentie en 
kunnen niet worden gebruikt als medische gegevens. 

 

Bloed zuurstof gehalte 

Schakel over naar de bloedzuurstof module 
om real-time de zuurstofmeting te starten. 
Als de armband gekoppeld is aan de APP, 
zal het de gegevens naar de APP sturen. 

 

 

Sporten 

Druk lang op de sport module om te 
openen, klik om van sport te veranderen. 
Druk vervolgens lang in om de meting te 
starten. 

 

Gezondheid van vrouwen 

Druk lang op de vrouwengezondheids-
module om de cyclusstatus te bekijken. 

 

 

Ademhaling 

Druk lang op de ademhalingsmodule om 
de ademhalingsoefening te starten. 

 

 

Berichten 

Druk lang op de berichtenmodule om de 
ontvangen berichten te bekijken. Klik om 
naar het volgende bericht te gaan. Lang 
indrukken om het bericht te wissen. 

 

Instellingen 

Druk lang op de instellingenmodule om het 
menu te openen dat de volgende functies 
bevat: 

 

Over 

Lang indrukken om de Bluetooth info weer 
te geven: de laatste vier cijfers van het 
adres en het versienummer. 

 

 

Reset 

Druk deze lang in om de 
armband terug te zetten naar de 
fabrieksinstelling 

 

Turn off 

Druk lang in om uit te schakelen. 
 

Zoek telefoon 

Druk lang in, de telefoon zal trillen 
en rinkelen. 

 

Helderheid 

Druk lang in om de helderheid aan te passen. 
 

Meldingen 

De meldingen moeten worden ingesteld en geactiveerd 
op de APP. De telefoon en de armband moeten via 
Bluetooth verbonden zijn zodat de armband de 
meldingen van de telefoon kan ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slaap monitor 

Draag de armband tijdens het slapen om de lengte, en 
de diepte en lichte slaap te monitoren. 

 
 

 

 

 

LET OP 

Gebruik geen voedingsadapters met een 
laadspanning van >5V en een laadstroom van >2A 

Niet opladen als het apparat nat is. 
Dit product is een electronisch bewakingsproduct en 

mag niet worden gebruikt als medisch hulpmiddel. De 
testresultaten dienen alleen ter referentie. 

Bloeddruk testmethode: rust meer dan 5 minuten voor 
de test; eet, rook, neem geen medicijnen en drink geen 
caffeine gedurende 2 uren voor de test; Houd tijdens de 
test een comfortabele en rustige zithouding aan en 
spreek rustig. Zorg ervoor dat de  
armband op dezelfde hoogte als  
het hart is (zoals op de afbeelding)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

F.A.Q 

Waarom werkt de bloeddruktest niet? 
De bloeddruktest wordt beïnvloed door de externe 
omgeving en de persoonlijke huidskleur. 
Bloeddrukmeting meet alleen veranderingen in de 
bloeddruk. 
Het kan de bloeddruk van patiënten met hypertensie 
niet testen of controleren. Het kan niet worden gebruikt 
als medisch hulpmiddel. De testresultaten zijn alleen 
bedoeld als referentie.. 

 

Waarom ontvangt de armband geen meldingen? 
2.1 Android: 

Wanneer de gebruiker de notificatie schakelaar voor 
de eerste keer aanzet, zal de App om de bijbehorende 
machtigingen vragen. Actívate alle benodigde 
toestemmingen. 
2.2. IOS: 
Wanneer de gebruiker de schakelaar voor oproep- of 
berichtmeldingen inschakelt, zal het systeem 
automatisch het koppelingsverzoek laten verschijnen. 
De gebruiker moet de koppeling bevestigen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMARTWATCH INSTRUCTIE  

 
 

 

 

      Display  

sensor 

Oplaad contacten 

      Aanraak gebied 
 

 

Druk enige tijd op het aanraakgebied om aan te zetten. 
 

Opladen en activeren 
Voordat u de armband voor de eerste keer  
gebruikt, moet deze worden opgeladen en 
geactiveerd. Gebruik alleen de  
meegeleverde magnetische oplader.  
Het metalen deel op de achterkant van  
de armband moet in contact 
maken met het andere uiteinde van de oplader 

INSTALLEREN VAN DE APP 
 

1.Ga naar onze website www.mareasmart.com, dan naar de 
Nederlandse pagina en zoek je model smartwatch (B57007). 
2.Download en installeer de juiste APP die voor jouw 
smartwatch wordt aangeraden. 
3.Open de APP en sta alle machtigingen toe die de APP 
vraagt. 
4.Zet de Bluetooth van de telefoon aan. 
5.Zorg dat de smartwatch niet direct met de Bluetooth 
connect. Is dit wel het geval dan ontkoppel de smartwatch 
en koppel het via de gedownloade APP. 

 

 

http://www.mareasmart.com/

