
 

 
1 

 

Valante Lady-Fit3 Smartwatch 

NY22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright verklaring: © Valante – BV AK-Media. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 



 

 
2 

 

Inhoud 
Instructies voor gebruik .......................................................................................................................... 3 

Uiterlijke vormgeving ............................................................................................................................. 3 

Voorstelling ......................................................................................................................................... 3 

Bandje verwijderen en opladen .......................................................................................................... 3 

Inhoud doosje ......................................................................................................................................... 3 

Installatie app en Bluetooth verbinding ................................................................................................ 4 

Producteigenschappen ........................................................................................................................... 4 

Gebruiksaanwijzingen .............................................................................................................................. 4 

Omschrijving functies .............................................................................................................................. 5 

Watch faces ......................................................................................................................................... 5 

Controlecentrum ................................................................................................................................. 5 

Helderheid aanpassen ......................................................................................................................... 5 

Niet storen ........................................................................................................................................... 6 

Vind telefoon ....................................................................................................................................... 6 

Systeem ............................................................................................................................................... 6 

Instellingen .......................................................................................................................................... 6 

Informatie ............................................................................................................................................ 6 

Sportgegevens ..................................................................................................................................... 6 

Hartslag ................................................................................................................................................ 6 

Slaapmonitor ....................................................................................................................................... 6 

Bloeddruk ............................................................................................................................................ 7 

Zuurstofgehalte ................................................................................................................................... 7 

Sport modes......................................................................................................................................... 7 

Weer .................................................................................................................................................... 7 

Vrouwelijke functie .............................................................................................................................. 7 

BT-muziek ............................................................................................................................................ 7 

Stopwatch ............................................................................................................................................ 7 

Andere functies ....................................................................................................................................... 8 

Voorzorgsmaatregelen ............................................................................................................................ 8 

Batterij ..................................................................................................................................................... 9 

Waarschuwing ......................................................................................................................................... 9 

 

 

 



 

 
3 

 

Instructies voor gebruik 

Uiterlijke vormgeving 

Voorstelling 

 

Bandje verwijderen en opladen 

 

 

Inhoud doosje 
A. Doosje 

B. Smartwatch 

C. Handleiding 

D. Magnetische usb-kabel 
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Installatie app en Bluetooth verbinding 
Zoek de app ‘FitCloudPro’ in Google Play voor Android smartphones of App Store voor iPhone, of 

scan de onderstaande QR-code en installeer de applicatie. 

 

Opmerking: Systeemvereisten: Android 5.0 en hoger; iOS 10.0 en hoger; Bluetooth 5.0 en hoger. 

De smartwatch verbinden: Druk op toestel verbinden en zoek dan het toestel waarmee je wenst te 

verbinden. Als er meerdere toestellen in de buurt zijn, selecteer dan het MAC-adres van de watch. 

Eenmaal de smartwatch succesvol is verbonden, verschijnt het Bluetooth-icoontje bovenaan op het 

schermpje van de smartwatch. 

 

Producteigenschappen 
Chip: RTL8762DK 

Bluetooth: 5.0 

Scherm: 1.09 inch, TFT kleurenscherm 

Batterijcapaciteit: 150 mAh 

Batterijtype: polymeer batterij 

Batterijduur: 5 – 7 dagen 

Waterproof: ip68 

Oplaadmethode: magnetische usb-kabel 

Werkingstemperatuur: 0 tot 40 graden 

Compatibel met Android 5.0 en hoger; iOS 10.0 en hoger; werkt met de meest voorkomende 

telefoons op de markt. 

 

Gebruiksaanwijzingen 
Druk op de zijknop of draai je hand om het scherm te laten oplichten, en houd het schermpje drie 

seconden ingedrukt om de interface van de watch te veranderen. Swipe omhoog om het 

informatiescherm te betreden. Swipe omlaag om het controlecentrum te betreden. Swipe links voor 

de sportdata. Swipe rechts voor de lijst met functies. 
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Omschrijving functies 

Watch faces 
Houd het hoofdscherm 3 seconden ingedrukt om de achtergrond te veranderen of verander de 

watch face in de app. 

 

Controlecentrum 
Swipe omlaag om het controlecentrum te betreden. Daar vind je: Helderheid aanpassen, Niet storen, 

Vind mijn telefoon, Systeem, Uitschakelen en Instellingen. 

 

 

Helderheid aanpassen 
Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op helderheid aanpassen om de helderheid van het 

schermpje aan te passen. 

 



 

 
6 

 

Niet storen 
Swipe naar omlaag om het controlecentrum te betreden en druk op niet storen om te bevestigen dat 

je de niet storen modus wil aanzetten. 

 

Vind telefoon 
Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op vind telefoon. Je telefoon zal vervolgens 

beginnen trillen. 

 

Systeem 
Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op systeem om de versie te bekijken. Daar vind je 

ook het MAC-adres van je smartwatch. 

 

Instellingen 
Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op instellingen om de instellingen te bekijken / 

wijzigen. 

Kies uit display wijzigen, instellingen vibratie, talen, QR-code en systeem. 

 

Informatie 
Swipe omhoog om meldingen en notificaties te bekijken. 

 

Sportgegevens 
Swipe links om sportdata en stappen, calorieën en afgelegde kilometers te bekijken. 

 

Hartslag 
Swipe twee keer links om het menu van de hartslag te betreden. Start de meting en bekijk de 

gegevens van de hartslag. 

 

 

Slaapmonitor 
Swipe drie keer naar links om de dagelijkse slaapdata te bekijken. Opmerking: De slaap wordt 

automatisch gemeten tussen 21:30 uur tot 12 uur de volgende dag. 
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Bloeddruk 
Swipe rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op bloeddruk om de meting te starten en 

bekijk de gegevens. 

 

Zuurstofgehalte 
Swipe rechts naar de lijst met de functies. Druk op zuurstofgehalte om het zuurstofgehalte in je bloed 

te meten en bekijk de gegevens. 

 

Sport modes 
Swipe naar rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op de sport modus en kies je favoriete 

sport. 

 

Weer 
Swipe naar rechts om de functielijst te betreden. Druk op weer om de laatste info over het weer te 

bekijken. 

 

Vrouwelijke functie 
Swipe naar rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op de vrouwelijke functie om de 

fysiologische cyclus te bekijken. Voor deze functie moet je in de app aangeven dat je een vrouw bent. 

 

BT-muziek 
Swipe rechts naar de lijst met functies. Druk op de muziekcontrole om de playlist op je telefoon te 

bedienen. 

 

Stopwatch 
Swipe naar rechts om de lijst met functies te betreden. Druk op stopwatch om de timer te starten. 
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Andere functies 

 

 

Voorzorgsmaatregelen 
1. Waarom moet ik de smartwatch tijdens de metingen strak om mijn pols dragen? 

De smartwatch werkt aan de hand van lichtreflectie, waarbij licht in de huid penetreert en de 

signalen verzamelt om de hartslag te berekenen. Als de watch niet strak om de pols wordt gedragen, 

is er beïnvloeding van omgevingslicht en zullen de resultaten niet accuraat zijn. 

2. Draag de smartwatch niet in een heet bad of onder een hete douche. 

Een warm bad geeft stoom af vanwege de hoge temperatuur van het water. Stoom bevat minuscule 

moleculen die de smartwatch kunnen binnendringen. Wanneer de temperatuur weer daalt, zal de 

stoom geleidelijk condenseren tot waterdruppeltjes. Die druppeltjes kunnen het elektronisch circuit 

van de watch beschadigen en tot verdere schade leiden. 

3. Verbinden met Bluetooth. 

Zorg ervoor dat de Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en dat de smartwatch is ingeschakeld. 

Tijdens het verbinden moet je ervoor zorgen dat de watch niet al met een ander toestel is 

verbonden. Leg de smartwatch en de telefoon tijdens het verbinden zo dicht mogelijk tegen elkaar. 

4. Verleen alle machtigingen aan de app vanuit je telefoon, ook push notificaties en sta 

achtergrondactiviteit van de app toe. Anders zullen de meldingen op je telefoon niet doorstromen 

naar de watch. 

5. Metingen van bloeddruk en zuurstofgehalte. Deze metingen moeten in absolute rust worden 

uitgevoerd voor accurate data. Breng de smartwatch ter hoogte van je hart. Niet praten of bewegen 

tijdens de metingen. Deze functies kunnen nooit gebruikt worden voor medische doeleinden of 

diagnose. 
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Batterij 
Batterij materiaal Lithium polymeer batterij 

Batterij model 481820 

Batterij vermogen 0.555wh 

Nominaal voltage 3.7V 

Capaciteit 150mAh 

 

Waarschuwing 
Deze smartwatch is geen wetenschappelijk of medisch instrument. De smartwatch en de applicatie 

zijn niet bedoeld voor medische diagnose, behandeling of de preventie van ziektes of andere 

aandoeningen. Alvorens je bewegingspatroon of slaappatroon te veranderen, consulteer altijd 

eerst een dokter. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de omschrijving van de functies te 

veranderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Onderhavige handleiding is slechts een leidraad 

waaruit geen rechten geput kunnen worden. De verkochte smartwatch is het eindproduct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


