
Valante Smartwatch P20
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Smartwatch onderhoud
Houd rekening met de volgende tips bij het 
onderhoud van je smartwatch:

�Reinig de smartwatch regelmatig, vooral de 
binnenzijde, en houd het droog.
�Pas de strakheid van het bandje aan om een 
goede luchtcirculatie te verzekeren.
�Vermijd overvloedig gebruik van 
huidverzorgingsproducten tijdens het dragen.
�Draag de smartwatch niet bij huidallergieën of 
ongemakken.
Schematisch diagram van de kast van de 
smartwatch
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Inschakelen
Eerst 2 uur laten opladen en dan 
inschakelen door de zijknop 3 seconden 
ingedrukt te houden.

Downloaden en verbinden met de APP
1.Download en installeer de APP
Scan de QR code met je telefoon om de APP te 
downloaden. IOS, selecteer App Store en installeer 
Da Fit.
Android, selecteer Google Play en installeer Da 
Fit. Of scan de QR code om te downloaden.

Opm.: systeemvereisten Android 5.1 of IOS 8.0 of 
hoger, and Bluetooth 4.0 of hoger. 
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1. Klik op Toestel 
toevoegen.

2.  Bind smartwatch met APP
2.  Kies je smartwatch in 

de lijst.

3. IOS system zal een 
Bluetooth pairing verzoek 
tonen en dan op Bluetooth 
"Pairing" drukken om te 
bevestigen. 4. Succesvol.

Voor Android, meteen 
verbinden drukken.
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Introductie van de smartwatch functies
Power aan status
Switch tussen de menu's van het hoofdscherm, 
namelijk de volgende;

Ontkoppelen
Voor Android: eenvoudig ontkoppelen door op 
Toestel verwijderen te drukken.
Voor Apple na het ontkoppelen, op het symbooltje 
rechts drukken in Setting- Bluetooth, en toestel 
negeren kiezen. 
Zoals hieronder getoond:
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Vaak gestelde vragen (FAQ)
1. Waarom ontkoppelt de smartwatch automatisch 
wanneer het scherm van mijn Android telefoon 
uitvalt?
1> Sta APP op de achtergrond toe. Wanneer Da Fit 
proces uitgeschakeld wordt, zal de smartwatch 
ontkoppelen van de telefoon.
2 > Stel automatisch opstarten van de APP in.
3 > Onbeperkte machtiging om op achtergrond te 
draaien. Android zet achtergrond werking 
automatisch uit, en de app moet dan handmatig 
ingesteld worden zonder enige restricties.
2. Waarom kan ik geen meldingen ontvangen op mijn 
smartwatch?
1> Check of push notificaties toegelaten zijn in de 
instellingen van uw telefoon.
2 > Check of berichten op uw telefoon ook 
verschijnen in het notificatievenster van uw telefoon. 
De meldingen op uw smartwatch komen immers 
binnen via deze notificatiebalk op uw telefoon. De 
smartwatch zal de berichten niet ontvangen wanneer 
de meldingen ook niet in het notificatievenster van 
uw telefoon getoond worden. (Zoek de instellingen 
voor notificaties in de configuratie van uw telefoon 
en schakel deze notificaties in voor de verschillende 
services).
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3 >Schakel je mobiele telefoon in --- Settings/
Configuratie. Ga naar "Notificaties", Da Fit 
opnieuw openen.
3. Waarom kan ik geen warm bad nemen met 
mijn smartwatch?
Antwoord: Badwater heeft doorgaans een 
relatief hoge temperatuur en genereert stoom, 
waarvan de kleine moleculaire deeltjes in de 
smartwatch kunnen binnendringen. Wanneer 
de temperatuur afkoelt, wordt de stoom 
omgezet in druppeltjes en condens. Dat leidt 
tot beschadigingen van het intern circuit van 
de smartwatch.
In de APP feedback van Da Fit vindt u meer 
antwoorden op vaak gestelde vragen.

Waarschuwing:

Raadpleeg altijd een dokter wanneer je voor 
het eerst intensief gaat sporten of van 
activiteiten verandert. De smartwatch mag niet 
gebruikt worden voor medische doeleinden. 
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