
Born for quality, You could be the one. 

 

 

Valante Smartwatch SE06  

 
Lees deze handleiding aandachtig alvorens de smartwatch te 

gebruiken. 
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OPMERKINGEN: 

1.1 Valante behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen 

zonder kennisgeving. Het is normaal dat sommige functies afwijken afhankelijk van de 

versie van de software. 

1.2 Laad de smartwatch minstens twee uur op met de meegeleverde kabel alvorens het 

toestel te gebruiken.  

1.3 Alvorens de smartwatch te gebruiken, moet u de app installeren om de tijd te 

synchroniseren en uw persoonlijke instellingen in te voeren. 

1.4 Deze smartwatch is ip68 waterproof en niet geschikt om te duiken. Warm water, 

thee en andere corrosieve vloeistoffen zijn vernietigend voor de smartwatch. Wanneer 

de smartwatch in contact is geweest met warm water of andere corrosieve vloeistoffen 

is er geen garantie. 

 

Vaak gestelde vragen en antwoorden 

 

1. Hoe verbinden met je telefoon? 

------ Open de Bluetooth-functie op je telefoon, dan de app “WearHealth” 

downloaden. Zoek de smartwatch vanuit de app, dus NIET vanuit de Bluetooth 

van je telefoon! Dan verbinden. 

2. Waarom krijg ik geen meldingen? 

------Verleen in je telefoon machtiging aan de app om meldingen te ontvangen. Dan 

‘More Reminders’ openen in de app. 

3. Hoe moet ik de tijd instellen? 

------De tijd wordt automatisch gesynchroniseerd na verbinding.  

Als er geen verbinding is, zal de tijd op de smartwatch niet accuraat 

weergegeven worden. 

4. Waarom is de verbinding niet stabiel？ 

------Bluetooth zal ontkoppelen wanneer de gebruiker de app verlaat. Laat de app 

draaien terwijl u de watch gebruikt.  

5. Waarom moet de smartwatch strak om de pols zitten voor de hartslagmeting? 

------De smartwatch werkt met optische sensoren, in het bijzonder door 



Born for quality, You could be the one. 

 3 

lichtsignalen die door de huid penetreren en reflecteren naar de sensoren. De 

signalen worden dan opgevangen door de sensoren om de hartslag te berekenen. 

Als de smartwatch niet strak om de pols zit, is er invloed van omgevingslicht en 

zijn er geen accurate metingen. 

6. Waarom mag de watch niet gebruikt worden onder warm water en zelfs niet 

om een warme douche te nemen? 

------Ten eerste, warm water genereert stoom met kleine moleculen die makkelijk 

in de watch kunnen binnendringen. Wanneer de stoom wordt omgezet in vocht zal 

dit het interne circuit beschadigen. Ten tweede, door de temperatuurschommelingen 

in de interne componenten zullen er meteen afwijkende waarden zijn en op lange 

termijn zelfs schade.  

 

 

 

1.Product voorstelling    

 

Smartwatches kunnen verbonden worden met: Android OS 5.0 en hoger, IOS 9.0 

en hoger. 

 

2. Belangrijkste functies 

2.1 Basisfuncties 
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De smartwatch inschakelen 

Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om de smartwatch in te schakelen. Kort op de 

zijknop drukken om schermpje op te lichten op het hoofdmenu. 

 

De smartwatch uitschakelen 

Houd de touchzone lang ingedrukt om de smartwatch uit te schakelen. 

Of swipe op het beginscherm omlaag om het hoofdmenu op te roepen (Afbeelding 1) 

druk op het afsluiten icoontje om de watch uit te schakelen (Afbeelding 2). 

Opmerking: Bij het loskoppelen tijdens het opladen, zal de smartwatch automatisch 

inschakelen. 

                           

(Afbeelding 1)                        (Afbeelding 2)                

 

 

2.2 APP downloaden en instructies 

(1) Optie EEN: Gebruik je mobiele telefoon om de QR-code te scannen en volg de 

instructies om te installeren. 

        

 

   GooglePlay APP           IOS APP Store       Android Web Download 
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(2) Optie TWEE: Of zoek “WearHealth” om de APP te downloaden in IOS APP 

Store of Android GooglePlay. 

(3) Optie DRIE: Swipe omlaag om het hoofdmenu te betreden (Afbeelding 1), zoek 

het QR icoontje (Afbeelding 3), scan de QR-code op het scherm om de APP te 

downloaden. 

                        

(Afbeelding 3)                     (Afbeelding 4) 

2.3 Display selecteren 

Swipe omlaag om het hoofdmenu te betreden (Afbeelding 1) en zoek het huis-icoontje 

(Afbeelding 5). Swipe links of rechts om de display te kiezen en selecteer om de display 

vast te zetten (Afbeeldingen 6,7,8,9,10). 

                 

   (Afbeelding 5)          (Afbeelding 6)         (Afbeelding 7) 

 

                                   

(Afbeelding 8)           (Afbeelding 9)         (Afbeelding 10) 

2.4 APP en verbinden met smartwatch 

Druk om de app "WearHealth" te openen, selecteer "Log In" of "Create account", of 
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“Third party login” (Afbeelding 11). Als je nog geen account hebt, kan je er snel en 

eenvoudig eentje aanmaken (Afbeelding 12 en Afbeelding 13). Na succesvol 

inloggen, kies “Mine” menu rechts onderaan van het hoofdscherm van de APP. Druk 

“Connect a device” en je vindt het model van de smartwatch genaamd “YY01” of 

“SE06” (Afbeelding 13). Druk op YY01 of SE01 om te verbinden. Dan kan je 

optimaal genieten van je smartwatch en de APP. 

  (Afbeelding 11)              (Afbeelding 12)         (Afbeelding 13) 

 

 

   (Afbeelding 14)           (Afbeelding 15)          (Afbeelding 16) 
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2.5 Stappen 

Swipe links om de stappen en afgelegde afstand te bekijken, alsook verbrande calorieën 

(Afbeelding 17).  

 

 

 

 

 

(Afbeelding 17)                 (Afbeelding 18) 

 

2.6 Hartslag                                          

Swipe twee keer links om het hartslag menu te betreden en de hartslag te meten 

(Afbeelding 18). 

2.7 Sport menu 

Swipe drie keer om sport menu te betreden en gewenste sport te selecteren, 

selecteer de gewenste sport mode en begin te monitoren (Afbeelding 19, 20, 

21). 

 

  (Afbeelding 19)    (Afbeelding 20)     (Afbeelding 21)   (Afbeelding 22) 

 

2.8 Slaapmonitor 

Swipe vijf keer om menu van de slaapmonitor te betreden om de slaapkwaliteit 

iedere avond te meten (Afbeelding 22). 

Opmerking: De smartwatch activeert de slaapmonitor iedere avond om 21:30 uur. 

 

2.9 Stopwatch 
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Swipe omlaag om het hoofdmenu te betreden, druk om stopwatch menu te 

betreden, druk op de startknop om timer te beginnen, nogmaals drukken om te 

stoppen, druk eenmaal op linkse knop om waardes terug op nul te zetten 

(Afbeelding 24). 

 

 

 

 

 

(Afbeelding 23)     (Afbeelding 24)         (Afbeelding 25) 

2.10 Berichten meldingen 

Swipe omhoog om het menu van de berichten notificaties te betreden en 

ontvangen berichten te bekijken (Afbeelding 25). 

2.11 Helderheid aanpassen en resetten 

Swipe omlaag om het hoofdmenu te betreden, zoek het icoontje van de 

instellingen om het menu te betreden (Afbeelding 26). 

A. Eenmaal klikken op +/- knop om helderheid aan te passen (Afbeelding 27). 

B. Kies de tijd van verlichten schermpje 5S/10S/15S (Afbeelding 28). 

C. Clik Reset knop om te resetten. 

 

 

 

 

 

(Afbeelding 26)       (Afbeelding 27)      (Afbeelding 28) 
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 2.12 Vind mobiele telefoon 

Swipe omlaag naar hoofdmenu, zoek het vind 

telefoon icoontje en druk om het menu te betreden, 

druk ‘vind’ en je mobiele telefoon zal rinkelen of 

vibreren (Afbeelding 29). 

(Afbeelding 29) 

 

2.13 Menstruatiecyclus 

Nadat de smartwatch verbonden is met de APP, kan je je persoonlijke 

fysiologische cyclus gegevens in de APP invoeren, zoals menstruatie, veilige 

periode en ovulatie periode. Dan zal het overeenkomstige icoontje op het 

scherm verschijnen op het corresponderende ogenblik (Afbeelding 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Afbeelding 30) 
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3. Andere functies 

Druk op “Device Management” menu in de APP “Mine” interface om 

onderstaande functies in- of uit te schakelen (kan alleen gebruikt 

worden na verbinding met de APP): 

3.1 Continue hartslag HR: Voor continue hartslagmeting. 

3.2 Pols opheffen om scherm op te lichten: Om het schermpje te activeren bij draaien 

/ omhoog tillen pols. 

3.3 Inkomende oproepen: Om inkomende oproepen door te zetten naar de smartwatch 

en melding te krijgen van oproepen. 

3.4 SMS herinnering: Om sms meldingen te krijgen op je smartwatch. 

3.5 Niet storen: Geen meldingen naar de watch. 

3.6 Meer herinneringen: Om andere appjes / notificaties naar de watch te sturen. 

3.7 Alarmen: Om alarmen in te stellen. 

3.8 Tijdsweergave: Verander tijdsweergave in 24u of 12u per dag. 

3.9 Meeteenheid: Om meeteenheden te veranderen in metrisch of imperiaal. 

3.10 Reset: Om de APP te resetten. 

 

4. Problemen oplossen 

Indien u problemen ondervindt met de smartwatch, probeer deze dan op te lossen aan 

de hand van de volgende stappen.   

4.1 Smartwatch kan niet ingeschakeld worden 

A. Houd de touchzone 3 seconden ingedrukt. 

B. Zorg ervoor dat de batterij genoeg is opgeladen, zo niet, laad de batterij op en 

start de smartwatch opnieuw op. 

C. Als de smartwatch een lange tijd niet gebruikt is en de meegeleverde oplader 

reageert niet, probeer dan op te laden met een andere lader met een output van 

5V/2V. 
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4.2 De smartwatch schakelt automatisch uit 

De batterij is wellicht plat. Laat de smartwatch 2 uur opladen en start de smartwatch 

opnieuw op. 

4.3 Korte batterijduur  

Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen, dus minstens twee uur. 

4.4 Smartwatch laadt niet op 

A. Controleer de status van de batterij. De batterijduur vermindert na langdurig 

gebruik.   

B. Controleer of de oplader nog goed werkt (zowel de lader als de kabel), zo niet, 

probeer een andere kabel en/of lader. 

C. Controleer de verbinding tussen de watch en de kabel tijdens het opladen. 

 

 
 

 


