
  

HartelijkÊdankÊdatÊjeÊvoorÊWatchToCare®ÊhebtÊ
gekozen.ÊWijÊgaanÊerÊvoorÊzorgenÊdatÊjeÊhele-

maalÊtevredenÊbentÊmetÊjeÊaankoop. 

WTC36 
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VeelÊplezierÊenÊsuccesÊmetÊjeÊaankoop,ÊmochtÊerÊietsÊzijnÊneemÊgerustÊcon-
tactÊmetÊonsÊop!ÊWijÊzorgenÊdatÊhetÊvoorÊelkaarÊkomt!Ê 

OmdatÊonzeÊproductenÊenÊdeÊAppÊsteedsÊinÊontwikkelingÊzijnÊkanÊhetÊzijnÊ
datÊplaatjesÊenÊmenuÊitemsÊietsÊverschillen. 

 

VoorÊvragenÊen/ofÊhulpÊkijkÊeerstÊevenÊopÊdeÊachtersteÊbladzijdeÊofÊbijÊdeÊ
“Veel Gestelde Vragen” opÊwww.watchtocare.com/veel-gestelde-vragen/   

KomÊjeÊerÊnietÊuitÊÊstuurÊdanÊeenÊemailÊnaarÊsupport@watchtocare.com.ÊIsÊ
erÊhaastÊbijÊbelÊdan:Ê085Ê004Ê6630Ê.ÊWijÊreagerenÊmeestalÊtijdensÊkantoor-
urenÊvrijwelÊdirectÊofÊweÊbellenÊterug.ÊBuitenÊdeÊkantoorurenÊkanÊhetÊwatÊ
langerÊduren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WatchToCare®ÊGPSÊSystems  
’tÊHogeÊEindÊ 
6932ÊHNÊWestervoort 
TheÊNetherlands 
 
www.WatchToCare.com 
 
Tel:Ê+31Ê(0)85Ê004Ê6630ÊÊ(Ma-VrijÊ15:00-17:00Êuur) 
Email:Êsales@watchtocare.com 
Helpdesk:Êsupport@watchtocare.com 
Kvk:Ê9291462 

WatchToCare®Êis een trading name van DiVi Trading B.V. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma seerd gege-
vensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopie-
ën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schri elijke toestemming van DiVi Trading B.V. ©2022  
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1.ÊDeÊeersteÊkeerÊopladen 

AlsÊjeÊhetÊhorlogeÊbinnenkrijgtÊkanÊdeÊhorlogeaccuÊleegÊzijn.ÊGebruikÊdeÊmee-
geleverdeÊopladerÊenÊdeÊkabelÊomÊhetÊhorlogeÊteÊladen.ÊOmÊhelemaalÊopÊteÊ
ladenÊ duurtÊ hetÊ zo’nÊ 3Ê uur.Ê  Lees intussen deze gebruiksaanwijzing even 
goed door. 

2.ÊWatÊisÊGPSÊ(GlobalÊPositioningÊSystemÊ) 

GPSÊwerktÊviaÊdeÊ24ÊsatellietenÊdieÊopÊruimÊ20.000ÊkilometerÊhoogteÊrondÊdeÊ
aardeÊcirkelen.ÊHoeÊmeerÊsatellietsignalenÊhetÊhorlogeÊontvangt,ÊhoeÊnauw-
keurigerÊ deÊ positieÊ is.Ê HetÊ horlogeÊmoetÊminstensÊ 4Ê satellietenÊ “zien”Ê omÊ
eenÊnauwkeurigeÊpositieÊ (fix)ÊteÊkunnenÊbepalen.ÊAlsÊhetÊhorlogeÊbuitenÊ isÊ
kanÊhetÊ satellietÊ signalenÊontvangen,ÊbinnenshuisÊniet.ÊDeÊ eersteÊ keerÊ kanÊ
hetÊ langerÊdurenÊvoorÊhetÊhorlogeÊ“weet”ÊwaarÊhetÊ is.ÊLegÊhetÊhorlogeÊnaÊ
installatieÊ indienÊ nodigÊ tienÊminutenÊ buitenÊ ofÊ voorÊ eenÊ raamÊmetÊ zoveelÊ
mogelijkÊ“zicht”ÊnaarÊboven.Ê 

3.ÊGPSÊapparatuur 

GPS apparatuur is gemaakt voor buiten, niet voor binnen! EchterÊmetÊdeÊ
functiesÊvanÊhetÊWatchToCare®ÊsysteemÊisÊookÊbinnenÊeenÊvrijÊnauwkeurigÊ
fixÊ(plaatsbepaling)ÊteÊkrijgen.ÊBinnenshuisÊenÊbijvoorbeeldÊtussenÊhogeÊge-
bouwenÊ kanÊ uwÊ horlogeÊ geenÊ GPSÊ signalenÊ ontvangen.Ê HetÊ schakeltÊ datÊ
zelfÊoverÊnaarÊpositiebepalingÊviaÊAGPS,ÊWifiÊofÊLBS.ÊLBSÊpositioneringÊisÊeenÊ
driehoeksmetingÊ opÊ basisÊ vanÊ UMTS/GSMÊ masten.Ê OmdatÊ GSMÊ mastenÊ
makkelijkÊeenÊkilometerÊofÊmeerÊuitÊelkaarÊstaanÊisÊdezeÊmanierÊonnauwkeu-
rigÊenÊkanÊbeterÊmiddelsÊdeÊAppÊuitgezetÊworden.ÊOokÊgebruiktÊhetÊhorlogeÊ
binnenÊeenÊaanwezigÊwifiÊsignaalÊ,Ê indienÊhetÊwifiÊmodemÊnietÊisÊverplaatstÊ
kanÊ ookÊ hiermeeÊ eenÊ vrijÊ nauwkeurigeÊ fixÊ wordenÊ verkregen.Ê A ankelijkÊ
vanÊhetÊaantalÊwifiÊroutersÊinÊuwÊomgevingÊisÊdezeÊmanierÊvanÊpositionerenÊ
binnenÊveelÊnauwkeurigerÊdanÊLBS. 
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4.ÊOpladenÊ 

LegÊhetÊhorlogeÊ’sÊavondsÊaanÊdeÊmeegeleverdeÊladerÊdanÊweetÊisÊhetÊzekerÊ
datÊerÊdeÊvolgendeÊdagÊruimÊvoldoendeÊcapaciteitÊ isÊvoorÊeenÊheleÊdagÊge-
bruik.ÊÊGebruik alléén de meegeleverde  lader! 

5.ÊBel/dataÊgebruik.ÊÊÊ 

Ieder GPS horloge heeft beltegoed nodig om te bellen, en data/internet 
voor het doorsturen van de positie en videobellen via het 4G netwerk. 
ZonderÊbelminutenÊkanÊhetÊhorlogeÊnietÊbellen,ÊenÊzonderÊdata/internetÊopÊ
deÊsimkaartÊkanÊhetÊhorlogeÊdeÊpositieÊnietÊdoorsturen.ÊUwÊhorlogeÊkomtÊ
metÊeenÊgeïnstalleerdeÊKPNÊprepaidÊsimkaartÊmetÊ€2,50ÊenÊ€7,50Ê(naÊaan-
meldingÊKPNÊApp)Êtegoed.ÊKosten per maand bij KPN € 5,99Ê Ê(meerÊalsÊerÊ
veelÊwordtÊgebeldÊvanafÊhetÊhorloge.)ÊÊOverigensÊkunÊjeÊookÊeenÊanderÊsim-
kaartjeÊerÊinÊdoenÊmaarÊneemÊdaarvoorÊevenÊcontactÊmetÊonsÊop. 

6.ÊWaterdicht 

Ga niet met het horloge onder water of zwemmen! OnzeÊGPSÊhorlogesÊzijnÊ
IP67Êwaterdicht.ÊDitÊbetekendÊspat-ÊenÊregenwaterÊproof.ÊTheoretischÊkanÊ
hetÊhorlogeÊ30ÊminutenÊonderÊwater,ÊopÊmaxÊ1ÊmeterÊdiepte,Ê inÊstilstaandÊ
water.ÊOnsÊ advies:ÊNietÊ doen!Ê ÊWaterschade valt namelijk niet onder ga-
rantie,ÊsimpelwegÊomdatÊweÊhetÊnietÊkunnenÊcontroleren. 

HeeftÊuÊvragen,ÊopmerkingenÊofÊluktÊerÊietsÊnietÊ?Ê 
 
NeemÊgerustÊcontactÊopÊmetÊonsÊviaÊsupport@watchtocare.com,ÊofÊbel:Ê
alsÊhetÊdringendÊisÊ+31Ê85Ê004Ê66Ê30.ÊKrijgÊjeÊonsÊnietÊdirectÊaanÊdeÊlijnÊdanÊ
bellenÊweÊjeÊterug.ÊWijÊhelpenÊjeÊgraag.ÊWjjÊwensenÊjeÊveelÊplezierÊmetÊhetÊ
WatchToCare®ÊGPSÊhorloge. 
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Live GPS locatie via gratis applicatie op uw mobiele telefoon 
HetÊGPSÊhorlogeÊkomtÊmetÊeenÊgratisÊappÊvoorÊjeÊtelefoonÊwaarmeeÊjeÊal-
tijdÊkuntÊzienÊwaarÊjeÊkindÊis.ÊDoormiddelÊvanÊdeÊslimmeÊ'veiligeÊzone'ÊkunÊjeÊ
eenÊgebiedÊinstellenÊwaarbinnenÊjeÊkindÊzichÊmagÊbevinden.ÊJeÊkrijgtÊeenÊ
SMSÊmeldingÊwanneerÊditÊgebiedÊwordtÊverlaten,ÊookÊkrijgÊjeÊmeldingenÊ
overÊeenÊlageÊbatterijÊstatusÊenz. 

SOS Alarmfunctie's 
AanÊdeÊzijkantÊvanÊhetÊGPSÊhorlogeÊzitÊeenÊSOSÊknop.ÊDoorÊopÊdezeÊknopÊteÊ
drukkenÊkanÊjeÊkindÊjeÊaltijdÊbellenÊenÊzieÊjeÊokÊwaarÊhijÊofÊzijÊis.ÊErÊzijnÊtotaalÊ
3ÊSOS-nummersÊinÊteÊstellen.ÊHetÊhorlogeÊisÊdusÊookÊeenÊzelfstandigeÊmo-
bieleÊtelefoon,ÊmaarÊwelÊmetÊrestrictiesÊvoorÊjeÊkind. 

Wereldwijd te gebruiken, ook op vakantie 
AlleÊWatchToCareÊproductenÊwerkenÊmetÊhetÊ4GÊnetwerk.ÊZoÊkanÊjeÊzekerÊ
zijnÊvanÊdeÊbesteÊdekkingÊenÊfunctionaliteitÊvanÊdeÊsmartwatchÊenÊkanÊjeÊopÊ
iederÊmomentÊdeÊlocatieÊvanÊjeÊkindÊoveralÊterÊwereldÊopvragen. 

Handige functies (A ankelijkÊvanÊhetÊtypeÊhorloge) 
· KeuzeÊuitÊmeerdeÊverschillendeÊwijzerplaten 
· LiveÊlocatieÊvanÊuwÊkindÊopÊuwÊeigenÊsmartphone 
· AltijdÊinÊcontactÊmetÊspraakberichtenÊenÊ(video)bellen 
· UwÊkindÊkanÊuÊgemakkelijkÊbereikenÊinÊdreigendeÊsituatiesÊviaÊdeÊSOSÊ

knop 
· Veiligheidsgebied:ÊmeldingÊwaarÊuwÊkindÊzichÊbuitenÊeenÊbepaaldÊgebiedÊ

begeeft. 
· RouteÊplayback:ÊterugzienÊwaarÊuwÊkindÊisÊgeweest 
· MeldingÊwanneerÊbatterijÊbijnaÊleegÊis 
· StappentellerÊenÊslaapmonitor 
· InclusiefÊgratisÊsimkaartÊ(betrouwbaarÊ4GÊnetwerk) 
· AfsprakenÊinplannenÊviaÊdeÊagenda 
· NietÊstorenÊfunctie:ÊhandigÊvoorÊtijdensÊschooltijden 

Func onaliteiten 



6 

VoorÊeenÊveiligÊenÊoptimaalÊgebruikÊvanÊditÊuniekeÊhorlogeÊleesÊaandachtigÊ
dezeÊhandleidingÊdoor,ÊvóórÊjeÊerÊmeeÊaanÊdeÊslagÊgaat. 

Voor hulp email: support@watchtocare.com  

 
 

Horloge aanzetten: Knop aan rechterkant 5 seconden 
ingedrukt houden 

Horloge uitzetten: Via de App of indien geen contact knop aan  
rechterkant ingedrukt houden. 

Het telefoonnummer van het horloge vind je op 
het bijgevoegde KPN kaartje wat in het doosje of 

het deksel van het doosje zit 
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VóórÊjeÊbegint... 

Kijk of de QR-s cker op de achterzijde van je horloge aanwezig is en niet is be-
schadigd.  

Haal het horloge, de oplaadkabel en de oplader uit de verpakking. Verbind de 
usb kant met de oplader en het magne sche uiteinde van de kabel met de 
metalen contactpunten op de rugzijde van het horloge. Zie plaatje hierboven. 
Eventueel draai je de kabel tot je voelt dat de magneten aan elkaar klikken.  

LetÊop: Maak regelma g de contacten op het horloge schoon. 

Registra e code voor de App 

IMEI nummer 
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Het horloge maximaal op te laden duurt ongeveer 4 uur, je kunt het horloge 
ook ‘s nacht aan de lader laten zi en als je maar de bijgeleverde lader gebruik. 

HetÊisÊbelangrijkÊalléénÊdeÊmeegeleverdeÊWatchToCare®ÊopladerÊ 
teÊgebruiken. 

Zet nu het horloge nog NIET aan. We gaan eerst de App installeren zoals in het 
volgende hoofdstuk beschreven staat.  Ê 

De WatchToCare® App (voor de beheerder/hoofdgebruiker) 

HetÊÊWatchToCare®ÊsysteemÊbestaatÊuitÊtweeÊdelen.ÊHetÊhorlogeÊenÊdeÊ
WatchToCareÊSeTrackerÊ2ÊAppÊdieÊjeÊkuntÊdownloaden.ÊEénÊmobieleÊtele-
foonÊkanÊverbondenÊzijnÊmetÊmaximaalÊ50ÊhorlogesÊenÊéénÊhorlogeÊkanÊver-
bondenÊzijnÊmetÊmaximaalÊ10Êgebruiker-Êaccounts.Ê(toezichthouders) 

VoorÊjeÊhetÊhorlogeÊgaatÊgebruiken,ÊmoetÊjeÊdeÊAppÊeerstÊdownloadenÊ
enÊactiveren.ÊInÊditÊhoofdstukÊwordtÊbeschrevenÊhoeÊdeÊsoftwareÊwordtÊ
geïnstalleerdÊenÊhoeÊdezeÊwerkt. 

HetÊdownloadenÊvanÊdeÊSeTrackerÊ2ÊApp 

Android en iOS 

Je kunt in de Apple App Store of Google Play zoeken naar de  

SeTracker 2 App of bovenstaande QR-code scannen 

DisclamerÊapp: 

De SeTracker App wordt door externe par jen geleverd en 
onderhouden. WatchToCare hee  op geen enkele wijze 
invloed op de werking van de app. Ook is WatchToCare op 
geen enkele manier verantwoordelijk het func oneren van 
de app. Wij kunnen wel informa e inwinnen bij de makers. 

InÊdezeÊAppÊkomenÊreclameÊuitingenÊvoorÊdieÊdeÊmakersÊinÊstaatÊstellenÊ
deÊAppÊteÊonderhouden,ÊteÊupdatenÊetc.ÊÊVoorÊeenÊkleinÊbedragÊkanÊjeÊ
ditÊlatenÊverwijderen.ÊZieÊAppÊmenuÊÊ“IK”. 
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Nadat de App is gedownload klik je op “Open”.  

Er zal worden gevaagd of SeTracker 2 je mag volgen, dit is niet nodig. 

Er zal waarschijnlijk ook gevraagd worden of de App berichten mag sturen  
klik op “Sta toe” Ook zo bij de vraag of je de toegang tot je loca e wilt toe-
staan jdens gebruik van de App, dan klik je op “Bij gebruik van de App” . Dit is 
dus alleen jdens gebruik van de App. nodig om de loca es te delen. 

ErÊisÊwatÊverschilÊtussenÊdeÊAndroidÊenÊAppleÊAppÊmaarÊinÊgroteÊlijnenÊkomtÊ
hetÊovereen. 

LetÊop:ÊGaan er meerdere mensen “toezicht” houden dan maaktÊiederÊzijnÊei-
genÊgebruikersnaamÊenÊwachtwoordÊaan. De hoofdgebruiker krijgt van het 
koppelen met het horloge een melding en kan dat goed– of a euren.  

OpÊdezeÊmanierÊkanÊnooitÊiemandÊongeoorloofdÊcontactÊmetÊhetÊhorlogeÊcqÊ
deÊdragerÊkrijgen. 

JeÊkuntÊnuÊdoorÊnaarÊhetÊ 

Registra escherm 
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JeÊkomtÊdanÊopÊdeÊpaginaÊhier-
naast.Ê(AlleenÊdeÊeersteÊkeer) 

VulÊhierÊjeÊemailadresÊinÊ(ditÊwordtÊ
jeÊgebruikersnaam),ÊeenÊÊwacht-
woordÊvanÊcijfersÊenÊlettersÊénÊdeÊ
codeÊdieÊerÊstaat.ÊInÊditÊgevalÊdus:Ê
GWLDGF 

NogÊeenÊ“V”ÊbijÊdeÊgebruikersover-
eenkomstÊenÊprivacyÊstatementÊenÊ
klikÊop:ÊRegistratie 

Lees de Gebruikersovereenkomst en 
de Privacy overeenkomst  door en 
klik op het rondje. Taalkeuze op  
Nederlands en Area op Europa en 
Afrika. 

Nadat je vervolgens bent ingelogd kom je op de volgende pagina:  

Hier gaan we het horloge aan de 
App koppelen. 

KlikÊopÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊenÊscanÊdeÊvierkanteÊQR-
codeÊ(NietÊdeÊEMEIÊbarcode)ÊopÊdeÊ
achterkantÊvanÊhetÊhorloge. 

LuktÊhetÊniet,ÊinÊhetÊhorlogeÊÊMenuÊ
“Meer”ÊvindÊjeÊookÊdeÊAppÊCode,ÊdieÊjeÊ
kuntÊscannen.ÊÊ 

JeÊkuntÊopÊdezeÊpaginaÊjeÊroepnaamÊÊ
invullenÊenÊjeÊrelatieÊtotÊdeÊdragerÊvanÊ
hetÊhorlogeÊenÊklikÊopÊ“OK”. 
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Je komt nu op start pagina 

Zie plaatje volgende pagina 

OmÊdeÊpositieÊnuÊopÊteÊvragenÊklikÊjeÊopÊhetÊgroeneÊballonnetjeÊÊrechtsÊ 
onder.Ê 

DeÊeersteÊkeerÊkanÊdatÊeenÊminuut of 10 duren,ÊlegÊindienÊmogelijkÊhetÊhorlo-
geÊevenÊbuitenÊofÊdichtÊbijÊhetÊraamÊmetÊzoveelÊmogelijkÊzichtÊnaarÊdeÊlucht. 

Krijg je geen positie na 10 minuten of de melding “Device Not Networking” 
controleer dan eerst of je bel én datategoed hebt. Is dat zeker het geval 
start dan het horloge opnieuw op via het horloge menu, scrol (veeg) van 
rechts naar links over het scherm tot je bent bij “Instellingen” dan naar be-
neden naar “Opnieuw  Opstarten”  

LetÊop:Êaanmelden en  loca es opvragen vanaf een openbaar wifi netwerk 
gaat in verband met de beveiliging meestal niet werken. Zet in dat geval even 
de wifi uit zo lang je met de app bezig bent. 

Als je de loca e krijgt zal deze waarschijnlijk afwijken, hoe komt dit: 
Het horloge kijkt eerst of het satellietsignalen kan opvangen, dit kan in princi-
pe alleen buiten met goed zicht op de hemel. Worden er geen satellietsigna-
len ontvangen of onvoldoende dan kijkt het horloge of er een wifi signaal is. 
(je hoe  hiervoor niets in te stellen). Zijn die er ook niet of met een onbeken-
de loca e dan zoekt het horloge drie LBS signalen (Telecom zendmasten) op 
en pakt het gemiddelde. 

Onderaan het scherm zie je de loca e, de datum/ jd en de wijze waarop de 
loca e is bepaald. (GPS-Wifi-LBS). Bij GPS is de afwijking bij goede ontvangst: 
0-15 meter, bij Wifi 10-300 meter, bij LBS: 1000-2000 meter omdat deze mas-
ten ver van elkaar kunnen staan.  

 

HetÊbesteÊzetÊjeÊinÊdeÊSeTrackerÊAppÊdeÊfunc eÊLBSÊopÊUIT.Ê 
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PlaatsenÊenÊnamenÊvanÊdeÊicoontjesÊ
kunnenÊafwijkenÊa ankelijkÊvanÊ
AndroidÊofÊAppleÊtoestel. 

Je vindt hier o.a. 

Contacten: 

Hier kan je maximaal 10 nummers 
invullen. Alléén die nummers kun-
nen naar het horloge bellen, dus 
géén ongewenste gesprekken. 

Cha en:Ê 

Hier kun je gesproken of getypte 
berichten opnemen die dan naar 
de drager van het horloge worden 
gestuurd. Het kan zijn dat je bij de 
instellingen van je telefoon eerst 
toestemming moet geven. 

Bel:Ê 

Hier kan je  het telefoonnummer 
van het horloge opgeven (Zie KPN 
kaartje) waardoor je al jd met 
een druk op de knop contact kunt 
opnemen met de drager van het 
horloge. Het bellen gaat voor de 
drager van het horloge handsfree 

Func es: 

Ac vityÊtracker:Ê Hier stel je o.a. de 
stappenteller en de slaapmonitor 
in. Klik daarvoor op het tandwieltje 
echts boven. 

Meldingen: HierÊvindtÊjeÊalleÊmel-
dingenÊzoalsÊSOSÊgeactiveerd,Ê
batterijÊniveauÊlaagÊenz. 
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Alarm: HierÊkunÊjeÊdrieÊ“wekkers”Ê
instellen,ÊvoorÊwakkerÊwordenÊ
maarÊookÊvoorÊmedicijnÊinnameÊ
etc. 

Videobellen: MetÊeenÊdrukÊopÊdeÊ
knopÊrechtstreeksÊmetÊhetÊhorlogeÊ
videobellen. 

SOS Alarmnummers: VulÊhierÊ3Ê
nummersÊinÊvanÊmensenÊdieÊinÊ
noodÊgebeldÊkunnenÊwordenÊdoorÊ
hetÊhorloge.ÊHetÊnummerÊvanÊdeÊ
“beheerder”ÊalsÊeerste.ÊAlsÊdeÊ
noodknopÊopÊhetÊhorlogeÊ5Êsecon-
denÊwordtÊingedruktÊgaatÊhetÊhor-
logeÊhetÊeersteÊnumerÊbellen,Ê
wordtÊerÊnietÊopgenomenÊdanÊdeÊ
2deÊetc.ÊÊHoud er wel rekening 
mee als iemand van de SOS con-
tacten de voicemail aan heeft 
staan dat dan het bellen stopt om-
dat het horloge dan denkt dat hij 
verbinding heeft. 

Instellen locatie update: HierÊstelÊ
jeÊdeÊfrequentieÊvanÊdeÊlocatieÊup-
datesÊin.Ê 

Beheerders: HierÊstaanÊdegenenÊ
doeÊtoegangÊhebbenÊtotÊhetÊhorlo-
ge. 

 Niet storen periode: StelÊhierÊtotÊ4ÊÊÊÊÊ
periodesÊinÊdatÊdeÊgebruikerÊnietÊ
gestoordÊmagÊworden.Ê 
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SMS Alerts instellen: HierÊkunÊjeÊ
instellenÊdatÊjeÊperÊSMSÊgeïnfor-
meerdÊwordtÊbijÊeenÊlageÊbatterijÊ
enÊSOSÊmeldingen.ÊVulÊookÊhierÊjeÊ
telefoonnummerÊin. 

LBS: HierÊgeefÊjeÊinÊofÊjeÊLBSÊlocatieÊ
updatesÊwiltÊgebruiken.ÊLetÊOp:ÊLo-
catiebepalingÊviaÊLBSÊ(TelecomÊ
masten)ÊkanÊzomaarÊeenÊkilometerÊ
ofÊmeerÊafwijken.ÊBeterÊditÊUIT. 

Zoek Smartwatch: IsÊjeÊkindÊhetÊ
horlogeÊkwijtÊdrukÊdanÊopÊdezeÊ
knopÊenÊhetÊhorlogeÊgeeftÊeenÊsig-
naal. 

Contacten: ZetÊhierÊtotÊ15Êcontac-
tenÊinÊdieÊhetÊhorlogeÊkunnenÊbel-
len. 

Functies instellen: HierÊgeefÊjeÊaanÊ
ofÊjeÊkindÊzelfÊtelefoonnummersÊ
magÊbellen. 

Taalkeuze: HierÊgeefÊjeÊdeÊtaalkeu-
zeÊvoorÊhetÊhorlogeÊop. 

Tijdzone: HierÊstelÊjeÊdeÊtijdzoneÊinÊ
opÊGMT+1ÊenÊbovenaanÊofÊhetÊalÊofÊ
nietÊzomertijdÊis. 

Ontvang SMS berichten: HierÊstelÊ
jeÊinÊofÊjeÊdeÊSMSÊberichtenÊwiltÊ
ontvangenÊdieÊnaarÊhetÊhorlogeÊ
wordenÊgezonden. 
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WeigerenÊonbekendeÊnummers:ÊHier 
stel je in dat het horloge geen onbe-
kende bellers mag ontvangen.  

SmartwatchÊuitschakelen:ÊHier kan je 
vanaf de App het horloge uitschake-
len. 

ResetÊsmartwatch:ÊHier stel je op-
nieuw de fabrieksinstellingen in. 

OpnieuwÊopstarten:ÊHier start je het 
horloge opnieuw op. 

Verwijderen:ÊHier verwijder je het 
complete account. 

ViaÊrechtsÊonderinÊkomÊjeÊinÊhetÊme-
nu:ÊIK 

Hier vindt je: 

PersoonlijkeÊinforma e 

WachtwoordÊwijzigen 

GekoppeldeÊsmartwatches:Êhier zie je 
alle horloges die gekoppeld zijn. (max 
50) 

Licen e:ÊHier zie het ID en de IMEi co-
de van het ac eve horloge. 

Adverten esÊVerwijderen:ÊÊAls ver-
goeding voor het in de lucht houden, 
updates verzenden enz toont de fabri-
kant van de App adverten es. Hier 
kun je deze verwijderen tegen een 
klein bedrag. 

AccountÊverwijderen: 
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 Kaartscherm 

In het kaartscherm vindt je 
nog de volgende icoontjes: 

TerugÊnaarÊhoofdscherm 

Naviga eÊvanÊAppÊnaarÊhor-
loge 

KiezenÊtussenÊeenÊofÊmeerde-
reÊhorlogesÊtonen. 

KaartÊcentrerenÊomÊloca eÊ
horloge 

PlaatsÊvanÊAppÊopÊdeÊkaart 

GeofenceÊinstellen:ÊÊKlik op 
(+) Geef het gebied een naam 
en bepaal het gebied. Let Op: 
A ankelijk van de werkmo-
des krijg je de update. 

HistorischeÊroute:ÊÊGeef hier 
de jd en datum in van de ge-
wenste route. 

Kaartweergave:ÊHier kan je 
kiezen uit 3 verschillenden 
kaart weergaven 

Loca eÊhorloge:ÊBlauwe bal-
lon Wifi, Rode Ballon: GPS, 
Groene ballon: LBS 

HierÊkanÊjeÊdirectÊdeÊposi eÊ
opvragen:ÊLetÊopÊhetÊkanÊ30-
60ÊsecondenÊdurenÊvoorÊdeÊ
posi eÊververstÊis. 

HierÊzieÊdeÊloca eÊenÊhoeÊenÊwanneerÊdeÊ
loca eÊtotÊstandÊisÊgekomenÊenÊhetÊba erijÊ
niveau.ÊLetÊopÊdeÊafwijkingen:Ê 

GPS:Ê0-15Êmeter,ÊWifi:Ê0-200Êmeter,Ê 
LBS:Ê500-2000Êmeter 
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KPN simkaart prepaid     

  

Kijk voor het gereed maken van het KPN simkaartje  

in de Snel Start handleiding! 

 

OnzeÊBelgischeÊklantenÊkunnenÊookÊb.v.ÊeenÊProximusÊPayÊenÊGoÊsim-
kaartjeÊinÊhetÊhorlogeÊzetten.ÊZetÊhiervoorÊhetÊhorlogeÊeerstÊuit.ÊAch-
terÊhetÊklepjeÊaanÊdeÊlinkerkantÊzitÊhetÊsimkaartje,ÊkaartjeÊevenÊindruk-

kenÊdanÊkomtÊhetÊeruit.ÊZorgÊdatÊdeÊsimkaartÊgeactiveerdÊis,ÊdeÊpincodeÊvanÊ
hetÊsimkaartjeÊUITÊstaatÊenÊroamingÊAAN.ÊHetÊnieuweÊkaartjeÊerÊinÊmetÊdeÊ
contactÊkantÊbovenÊenÊindrukkenÊtotÊhetÊblijftÊzitten.ÊDaarnaÊkuntÊuÊhetÊhor-
logeÊweerÊaanzettenÊdoorÊdeÊSOSÊknopÊingedruktÊteÊhouden.ÊDeÊAPNÊset-
tingÊzalÊdoorÊhetÊsimkaartjeÊaangepastÊzijn,ÊjeÊmoetÊalleenÊvia “Instellingen 
> Mobile Netwerken >APN>  de nieuwe provider aanklikken.  

Lukt het niet of vragen? Kijk eerst even bij de “Veel Gestelde Vragen “ op 
www.watchtocare.com, stuur een email naar support@watchtocare.com 
of als het dringend is Bel Tel: +31 (0)85 004 6630 (ma-vrij 15:00-17:00 uur) 

Succes!! 

BenÊjeÊtevredenÊmetÊjeÊaankoopÊen/ofÊdeÊverleendeÊservice.ÊWijÊstellenÊeenÊ
eerlijkeÊreviewÊopÊBol.comÊofÊwww.wacthtocare.comÊzeerÊopÊprijs! 
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TroubleÊshoo ng!ÊÊ 

· Je wilt iets instellen in het horloge via de App en je krijgt:  
“notÊnetworking”ÊofÊÊ“DeviceÊoffline”. 

Hoe komt dit;  als het horloge 2 minuten geen beweging opmerkt gaat het 
automa sch in de slaapstand, dit om de ba erij te sparen  bovendien is het 
niet nodig om b.v. elke 10 minuten een update te geven als er niets is veran-
derd. De App zal de laatste posi e tonen.   

Zodra er weer een  verplaatsing wordt geconstateerd  bijvoorbeeld als de 
drager van het horloge naar buiten gaat zal het systeem onmiddellijk weer 
worden geac veerd  en zal het de posi e naar de WatchToCare server stu-
ren. Echter de nieuwe posi e  zal nog niet direct in de App te zien zijn totdat 
de App de posi e gaat synchroniseren na bijvoorbeeld 10 minuten of een 
uur a ankelijk van wat je ingesteld hebt. Uiteraard kun je wel handma g de 
posi e opvragen maar zolang er geen verplaatsing is sinds de laatste update  
zal het horloge in de slaapstand staan en “not networking” of “device 
offline” aangeven. Gaat de drager van het horloge vervolgens op pad dan 
wordt alles weer geac veerd. 

UiteraardÊkanÊerÊwelÊgebeldÊwordenÊenÊzalÊdeÊnoodknopÊookÊwerken. 

BovenstaandeÊfoutmeldingÊkrijgÊjeÊoverigensÊookÊalsÊerÊgeenÊbel/
datategoedÊmeerÊopÊhetÊsimkaartjeÊstaatÊofÊalsÊhetÊhorlogeÊuitÊstaat.. 

AansprakelijkheidÊvanÊonzeÊproductenÊenÊdiensten 
De WatchToCare horloges en app die wij leveren zijn een hulpmiddel ten be-
hoeve van posi onering en communica e. In geen enkel geval kan het een 
vervanging zijn van toezicht. Zoals bij alle elektronische apparaten kunnen 
deze ook storingen of afwijkingen geven.  
In geen enkel geval is DiVi Trading B.V. , handelend onder WatchToCare aan-
sprakelijk voor werkelijke schade in verband met overlijden, letsel, schade 
aan materiële zaken, indirecte of gevolgschade dat voortvloeit uit het direct 
of indirect gebruik van onze producten of diensten. 
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Belangrijk 
De garan e op het horloge is 12 maanden op technische en montagefouten 
 
UitgeslotenÊvanÊgaran eÊzijn: 
· Slijtgevoelige onderdelen zoals accu's, horlogebandjes, oplaadkabeltjes, 

hang en sluitwerk, knoppen, screen protectors. Deze onderdelen kunnen 
slijten jdens de levensduur en intensief gebruik ervan. 

· Fysieke schade zoals krassen, deuken, gebroken plas c en/of displays, en 
horloge bandjes. 

· SchadeÊveroorzaaktÊdoorÊwaterÊofÊvloeistoffen. 
· Schade veroorzaakt door stof, zand of achterstallig onderhoud van uw 

toestel. 
· Schade veroorzaakt door gebruik van niet door ons geleverde producten 

zoals smartphone opladers. 
· Schade die is ontstaan door een ongeval, fou ef gebruik, misbruik, vloei-

stoffen, water, brand, of andere externe oorzaken. 
· Schade door anders gebruik, afwijkend dan beschreven in onze handlei-

dingen, documenta e, of instruc es via onze website. 
· Schade door ongeautoriseerde service van derden. (b.v. uw lokale horlo-

gemaker of juwelier) 
 
Klachten 
Het kan al jd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We ra-
den je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar 
support@watchtocare.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het moge-
lijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling. Vanaf 15 februari 2016 is 
het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via 
het ODR pla orm van de Europese Commissie. Dit ODR pla orm is te vinden 
op h p://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling 
is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het pla orm van de Eu-
ropese Unie. Uiteraard geven wij al jd de voorkeur om het samen op te los-
sen. 


