
  

HartelijkÊdankÊdatÊjeÊvoorÊWatchToCare®Ê
hebtÊgekozen.Ê 
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VeelÊplezierÊenÊsuccesÊmetÊjeÊaankoop,ÊmochtÊerÊietsÊzijnÊneemÊgerustÊcon-
tactÊmetÊonsÊop!Ê 

OmdatÊonzeÊproductenÊenÊdeÊAppÊsteedsÊinÊontwikkelingÊzijnÊkanÊhetÊzijnÊ
datÊplaatjesÊenÊmenuÊitemsÊietsÊverschillen. 

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

KomÊjeÊerÊnietÊuitÊÊstuurÊdanÊeenÊemailÊnaarÊsupport@watchtocare.com.ÊIsÊ
erÊhaastÊbij,ÊkijkÊbijÊdeÊchatÊopÊwww.watchtocare.comÊofÊbel:Ê085Ê004Ê6630.Ê
(16:00-18:00 uur) WijÊreagerenÊtijdensÊkantoorurenÊvrijwelÊdirectÊofÊweÊbel-
lenÊterug.ÊBuitenÊdeÊkantoorurenÊkanÊhetÊwatÊlangerÊduren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
WatchToCare®ÊGPSÊSystems  
’tÊHogeÊEindÊ 
6932ÊHNÊWestervoort 
TheÊNetherlands 
 
www.WatchToCare.com 
 
 
 
 
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 

AlsÊ jeÊhetÊhorlogeÊbinnenkrijgtÊkanÊdeÊhorlogebatterijÊ leegÊzijn.ÊGebruikÊdeÊ
meegeleverdeÊopladerÊenÊdeÊkabelÊomÊhetÊhorlogeÊ teÊ laden.ÊOmÊhelemaalÊ
opÊ teÊ ladenÊ duurtÊ hetÊ zo’nÊ 3Ê uur.Ê Lees intussen deze gebruiksaanwijzing 
even goed door.  

2.ÊWatÊisÊGPSÊ(GlobalÊPositioningÊSystemÊ) 

GPSÊwerktÊviaÊdeÊ24ÊsatellietenÊdieÊopÊruimÊ20.000ÊkilometerÊhoogteÊrondÊdeÊ
aardeÊcirkelen.ÊHoeÊmeerÊsatellietsignalenÊhetÊhorlogeÊontvangt,ÊhoeÊnauw-
keurigerÊdeÊpositieÊkanÊwordenÊbepaald.ÊHetÊhorlogeÊmoetÊminstensÊ4Êsatel-
lietenÊ“zien”ÊomÊeenÊnauwkeurigeÊpositieÊ (fix)Ê teÊkunnenÊbepalen.ÊAlsÊhetÊ
horlogeÊbuitenÊisÊkanÊhetÊsatellietÊsignalenÊontvangen,ÊbinnenshuisÊniet.ÊDeÊ
eersteÊkeerÊkanÊhetÊlangerÊdurenÊvoorÊhetÊhorlogeÊ“weet”ÊwaarÊhetÊis.ÊEen 
GPS horloge heeft een veel kleinere antenne dan een mobiele telefoon dus 
zal altijd wat minder nauwkeurig zijn. 

3.ÊGPSÊapparatuur 

GPS apparatuur is gemaakt voor buiten, niet voor binnen! EchterÊmetÊdeÊ
functiesÊvanÊhetÊWatchToCare®ÊsysteemÊisÊookÊbinnenÊeenÊvrijÊnauwkeurigeÊ
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-
rig.ÊOokÊgebruiktÊ hetÊ horlogeÊbinnenÊhetÊwifiÊ signaalÊ vanÊ eenÊ hotspot,Ê in-
dienÊhetÊwifiÊmodemÊnietÊteÊverÊwegÊÊisÊkanÊookÊhiermeeÊeenÊvrijÊnauwkeuri-
geÊfixÊwordenÊverkregen.ÊA ankelijkÊvanÊhetÊaantalÊwifiÊroutersÊ inÊuwÊom-
gevingÊisÊdezeÊmanierÊvanÊpositionerenÊbinnenÊveelÊnauwkeurigerÊdanÊLBS. 
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4.ÊOpladenÊ 

LegÊhetÊhorlogeÊ’sÊavondsÊaanÊdeÊmeegeleverdeÊladerÊdanÊweetÊjeÊzekerÊdatÊ
erÊdeÊvolgendeÊdagÊruimÊvoldoendeÊcapaciteitÊisÊvoorÊeenÊheleÊdagÊgebruik. 

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.Ê
ZonderÊbelminutenÊkanÊhetÊhorlogeÊnietÊbellen,ÊenÊzonderÊdata/internetÊopÊ
deÊsimkaartÊkanÊhetÊhorlogeÊdeÊpositieÊnietÊdoorsturen.ÊUwÊhorlogeÊkomtÊ
metÊeenÊgeïnstalleerdeÊKPNÊprepaidÊsimkaartÊmetÊ€2,50ÊenÊ€7,50Ê(naÊaan-
meldingÊ KPNÊ App)Ê tegoed.Ê InÊ principeÊ kanÊ elkÊ simkaartjeÊ erinÊ zolangÊ erÊ
maarÊbelÊénÊdatategoedÊopÊzitÊenÊdeÊsimpincodeÊUIT.ÊVoorÊsommigeÊande-
reÊprovidersÊmoetenÊwatÊinstellingenÊaangepastÊworden. 

6.ÊWaterdicht 

Ga niet met het horloge onder water of zwemmen, douchen kan wel!ÊOn-
zeÊ GPSÊ horlogesÊ zijnÊ IP67Ê waterdicht.Ê DitÊ betekendÊ spat-Ê enÊ regenwaterÊ
proof.ÊTheoretischÊkanÊhetÊhorlogeÊ30ÊminutenÊmeeÊonderÊwater,ÊopÊmaxÊ1Ê
meterÊdiepte,ÊinÊstilstaandÊwater.ÊOnsÊadvies:ÊNietÊdoen!ÊÊWaterschade valt 
namelijk niet onder de garantie,Ê simpelwegÊ omdatÊ weÊ hetÊ nietÊ kunnenÊ
controleren. 

wij wensen je veel plezier met het WatchToCare® GPS horloge. 
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Live GPS locatie via gratis applicatie op je mobiele telefoon 
HetÊGPSÊhorlogeÊkomtÊmetÊeenÊgratisÊappÊvoorÊjeÊtelefoonÊwaarmeeÊjeÊaltijdÊ
kuntÊzienÊwaarÊdragerÊvanÊhetÊhorlogeÊis.ÊDoormiddelÊvanÊdeÊslimmeÊ'veiligeÊ
zone'Ê(geofence)ÊkunÊjeÊeenÊgebiedÊinstellenÊwaarbinnenÊhijÊofÊzijÊzichÊkanÊ
begeven.ÊJeÊkrijgtÊeenÊSMSÊmeldingÊwanneerÊditÊgebiedÊwordtÊverlaten,ÊookÊ
krijgÊjeÊmeldingenÊoverÊeenÊlageÊbatterijÊstatusÊenz. 

SOS Alarmfuncties 
AanÊdeÊzijkantÊvanÊhetÊhorlogeÊzitÊeenÊSOSÊknop.ÊDoorÊopÊdezeÊknopÊteÊdruk-
kenÊkrijgenÊdeÊSOSÊcontactenÊdirectÊeenÊmeldingÊenÊwordtÊdeÊeersteÊgebeldÊ
enÊzieÊjeÊookÊdirectÊwaarÊhijÊofÊzijÊis.ÊErÊzijnÊtotaalÊ3ÊSOS-nummersÊinÊteÊstel-
len.ÊHetÊhorlogeÊisÊdusÊookÊeenÊzelfstandigeÊmobieleÊtelefoon,ÊmaarÊwelÊmetÊ
ingebouwdeÊbeveiligingen. 

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

Inclusief gratis simkaart 
AlleÊWatchToCareÊhorlogesÊwordenÊgeleverdÊmetÊeenÊSIM-kaartÊdezeÊsim-
kaartÊmoetÊbelÊenÊdataÊ(internet)ÊtegoedÊhebbenÊomÊteÊfunctioneren.Ê 

Handige functies (A ankelijkÊvanÊhetÊtypeÊhorloge) 

· KeuzeÊuitÊanalogeÊenÊdigitaleÊweergaveÊvanÊdeÊtijd 
· LiveÊlocatieÊvanÊdeÊgebruikerÊopÊdeÊAppÊvanÊdeÊzelfÊgekozenÊcontacten 
· AltijdÊinÊcontactÊmiddelsÊspraakberichtenÊenÊ(video)bellen. 
· DeÊgebruikerÊkanÊsnelÊenÊmakkelijkÊcontactÊopnemenÊviaÊdeÊSOSÊknop 
· BepaalÊveiligeÊgebieden,ÊkomtÊdeÊdragerÊvanÊhetÊhorlogeÊdaarbuitenÊdanÊÊÊÊ
krijgÊjeÊeenÊmelding. 

· RouteÊterugÊzien:ÊzieÊwaarÊdeÊdragenÊisÊgeweestÊ(totÊ3ÊmaandenÊterug) 
· KrijgÊeenÊmeldingÊinÊdeÊAppÊalsÊdeÊaccuÊleegÊraakt 
· Stappenteller,Êslaapmonitor,ÊbloeddrukÊenÊhartslagÊmetenÊ(indicaties) 
· NietÊstorenÊfunctieÊenÊnogÊveelÊmeer.. 

Func onaliteiten 
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VoorÊeenÊveiligÊenÊoptimaalÊgebruikÊvanÊditÊuniekeÊhorlogeÊleesÊaandachtigÊ
dezeÊhandleidingÊdoor,ÊvóórÊjeÊerÊmeeÊaanÊdeÊslagÊgaat. 

Voor hulp stuur een email naar: 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. 
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Vóór je begint... 

Kijk of de QR-s cker op het label aan het horloge zit en niet is beschadigd.  

 

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.  

 

Let op dat je regelma g de contactpunten achterop het horloge en aan 
het einde van het laadkabeltje voorzich g schoonmaakt. 



8 

Het horloge maximaal opladen duurt ongeveer 4 uur. Het beste hang je het 
horloge‘s nacht aan de meegeleverde lader. 

Het is belangrijk alléén de meegeleverde WatchToCare® oplader  

De WatchToCare® App (voor de beheerder/hoofdgebruiker) 

HetÊÊWatchToCare®ÊsysteemÊbestaatÊuitÊtweeÊdelen.ÊHetÊhorlogeÊenÊdeÊ
WatchToCareÊSeTracker 2 App. Ê 

Let Op: de App moet worden geïnstalleerd op de smartphone van de drie 
zelf gekozen contactpersonen, in principe niet op de telefoon van de  

drager van het horloge!Ê 

EénÊmobieleÊtelefoonÊkanÊverbondenÊzijnÊmetÊmaximaalÊ50ÊhorlogesÊenÊéénÊ
horlogeÊkanÊverbondenÊzijnÊmetÊmaximaalÊ10Êgebruiker-Êaccounts.Ê 

VoorÊjeÊhetÊhorlogeÊinÊgebruikÊneemt,ÊmoetÊjeÊdeÊAppÊeerstÊdownloadenÊ
enÊactiveren.ÊInÊditÊhoofdstukÊwordtÊbeschrevenÊhoeÊdeÊsoftwareÊwordtÊ
geïnstalleerdÊenÊhoeÊdezeÊwerkt.Ê 

Het downloaden van de SeTracker 2 App 

     Android en iOS 

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

SeTracker 2 App of bovenstaande QR-code scannen 

Je kunt de App ook op je tablet installeren 

Disclamer app: 

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,ÊteÊhosten,ÊteÊupdatenÊetc.ÊÊVoorÊeenÊkleinÊbedragÊ
kanÊjeÊditÊlatenÊverwijderen.ÊZieÊAppÊmenuÊÊ“IK”. 
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Nadat de App is gedownload klik je op “Open”.  

Er zal waarschijnlijk 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. 

Er is wat verschil tussen de Android en Apple App maar in grote lijnen komt 
het overeen. 

Let op: Gaan er meerdere mensen “toezicht” houden dan maakt ieder zijn ei-
gen gebruikersnaam en wachtwoord aan. De hoofdgebruiker krijgt van het 
koppelen met het horloge een melding en kan dat goed– of a euren.  

Op deze manier kan nooit iemand ongeoorloofd contact met het horloge cq 
de drager krijgen. 

. 

Je kunt nu door naar het  

Registra escherm 
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De eerste keer klik je vanaf het be-
ginscherm op “Registreren” Je komt 
dan op de pagina hiernaast. (Alleen 
de eerste keer) 

VulÊhierÊjeÊemailadresÊinÊ(ditÊwordtÊ
jeÊgebruikersnaam),ÊdeÊcodeÊdieÊerÊ
staat,ÊinÊditÊgevalÊdus:Ê2GQF7KÊenÊ
eenÊÊwachtwoordÊvanÊcijfers en let-
ters énÊnogÊeenÊ“V”ÊbijÊdeÊgebrui-
kersovereenkomstÊenÊprivacyÊstate-
ment.Ê 

Taalkeuze op Nederlands en Area op 
Europa en Afrika enÊklikÊop:Ê 
BevestigÊRegistratie 

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

Hier gaan we het horloge aan de 
App koppelen. 

KlikÊopÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊenÊscanÊdeÊvierkanteÊQR-
codeÊ(NietÊdeÊEMEIÊbarcode)ÊopÊhetÊ
labelÊaanÊhetÊhorloge. 

LuktÊhetÊniet,ÊinÊhetÊhorlogeÊÊMenuÊ
“Meer”ÊvindÊjeÊookÊdeÊAppÊCode,ÊdieÊ
jeÊkuntÊscannen.ÊÊ 

JeÊkuntÊopÊdezeÊpaginaÊjeÊroepnaamÊÊ
invullenÊenÊjeÊrelatieÊtotÊdeÊdragerÊ
vanÊhetÊhorlogeÊenÊklikÊopÊ“OK”. 
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Let op: aanmelden en  loca es opvragen vanaf een openbaar wifi netwerk gaat 
in verband met de beveiliging soms niet werken. Zet in dat geval even de wifi 
uit zo lang je met de app bezig bent. 

Je komt nu op start pagina 

(Zie volgende pagina.) 

OmÊdeÊpositieÊnuÊopÊteÊvragenÊklikÊjeÊopÊhetÊgroeneÊballonnetjeÊÊrechtsÊ 
onder.Ê 

Krijg je geen positie of de melding “Device Not Networking” controleer 
dan eerst of je bel tegoed 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 beneden naar “Opnieuw  
Opstarten”  

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 principe 
alléén buiten met goed zicht op de hemel. Worden er geen satellietsignalen 
ontvangen of onvoldoende dan kijkt het horloge of er een openbaar wifi sig-
naal is. (je hoe  hiervoor niets in te stellen). Zijn die er ook niet of met een on-
bekende loca e dan zoekt het horloge drie LBS signalen (Telecom zendmasten) 
op en maakt zo een kruispeiling. 

Onderaan het scherm zie je de loca e, de datum/ jd en de wijze waarop de lo-
ca 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 masten 
ver van elkaar kunnen staan.  

LBS kan vanwege de afwijking als iemand ergens binnen is voor verwarring 
zorgen. Het beste zet je in de SeTracker 2 App de func e LBS op UIT.  

 

Je komt nu in het hoofdscherm van de App 
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Plaats en namen van de icoontjes kunnen 
afwijken a ankelijk van Android of Apple 
toestel. 

Je vindt hier o.a. 

Contacten:    

Hier kan je maximaal 15 nummers 
invullen. Alléén die nummers kun-
nen naar het horloge bellen, dus 
géén ongewenste gesprekken. 

Cha en:  

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:  

Vul hier het telefoonnummer van 
het horloge in (Zie KPN kaartje) 
waardoor je al jd met één druk op 
de knop contact kunt opnemen 
met de drager van het horloge.  
 
Func es 

Ac vity tracker:  Hier stel je de 
stappenteller en de slaapmonitor 
in. Klik daarvoor op het tandwieltje 
rechts boven. 
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Meldingen: HierÊvindtÊjeÊalleÊmeldin-
genÊzoalsÊSOSÊgeactiveerd,ÊbatterijÊ
niveauÊlaagÊenz. 

Alarm: HierÊkunÊjeÊdrieÊ“wekkers”Ê
instellen,ÊvoorÊwakkerÊwordenÊmaarÊ
ookÊvoorÊmedicijnÊinnameÊetc. 

Bedien camera op afstand: HierÊkunÊ
jeÊvanafÊdeÊAppÊfoto’sÊmakenÊmetÊ
hetÊhorlogeÊomÊteÊkijkenÊwatÊdeÊsitu-
atieÊterÊplaatseÊvanÊhetÊhorlogeÊis. 

Afspraken plannen: DitÊisÊeenÊsoortÊ
agenda*) 

Medicatie Herinneringen: HierÊkunÊ
jeÊtekstÊberichtenÊenÊgesprokenÊme-
dicatieÊherinneringenÊinstellen. 

Videobellen: HierÊzetÊjeÊeenÊvideoge-
sprekÊopÊmetÊdeÊgebruiker 

SOS Alarmnummers: VulÊhierÊ3Ênum-
mersÊinÊvanÊmensenÊdieÊinÊnoodÊge-
beldÊkunnenÊwordenÊdoorÊhetÊhorlo-
ge.ÊHetÊnummerÊvanÊdeÊ“beheerder”Ê
alsÊeerste.ÊAlsÊdeÊnoodknopÊopÊhetÊ
horlogeÊ5ÊsecondenÊwordtÊingedruktÊ
gaatÊhetÊhorlogeÊhetÊeersteÊnumerÊ
bellen,ÊwordtÊerÊnietÊopgenomenÊ
danÊdeÊ2deÊetc.ÊÊHoud er wel reke-
ning mee als iemand van de SOS 
contacten de voicemail aan heeft 
staan dat dan het bellen stopt om-
dat het horloge dan denkt dat hij 
verbinding heeft. 
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Instellen locatie update: HierÊstelÊjeÊ
deÊfrequentieÊvanÊdeÊlocatieÊupdatesÊ
in.Ê 

Omroepinstellingen: HierÊlaatÊjeÊwe-
tenÊhoeÊhetÊhorlogeÊmoetÊreagerenÊ
alsÊerÊgebeldÊwordtÊetc. 

Beheerders: HierÊstaanÊdegenenÊdoeÊ
toegangÊhebbenÊtotÊhetÊhorloge. 

Niet storen periode: Stel hier tot 4 
periodes in dat de je kind niet ge-
stoord mag worden. Bijvoorbeeld op 
school. 

SMS Alerts instellen: Hier kun je in-
stellen dat je per SMS geïnformeerd 
wordt bij een lage ba erij en SOS 
meldingen. Vul ook hier je telefoon-
nummer in. 

Contacten: ZetÊhierÊtotÊ15ÊcontactenÊ
inÊdieÊhetÊhorlogeÊkunnenÊbellen. 

LBS: HierÊgeefÊjeÊaanÊofÊjeÊLBSÊloca-
tieÊupdatesÊwiltÊzien.ÊLetÊOp:ÊLoca-
tiebepalingÊviaÊLBSÊ(TelecomÊmas-
ten)ÊkanÊzomaarÊeenÊkilometerÊofÊ
meerÊafwijken.Ê 

Zoek Smartwatch: IsÊhetÊhorlogeÊ
kwijtÊdrukÊdanÊopÊdezeÊknopÊenÊhetÊ
horlogeÊgeeftÊeenÊsignaal. 
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Valdetectie:  GeefÊhierÊdeÊinstellingenÊ
voorÊdeÊvaldetectieÊop.ÊExperimen-
teerÊwatÊmetÊdeÊgevoeligheid,ÊditÊisÊ
voorÊeeniederÊweerÊanders.ÊHoeÊlagerÊ
hetÊgetalÊ,ÊhoeÊgevoeliger! 

Functies instellen: HierÊgeefÊjeÊaanÊofÊ
deÊdragerÊvanÊhetÊhorlogeÊzelfÊalleÊ
mogelijkeÊtelefoonnummersÊkanÊbel-
lenÊenÊofÊdeÊGPSÊpositieÊmoetÊwordenÊ
doorgegeven. 

Automatisch opnieuw opstarten of 
uitschakelen: HierÊkanÊjeÊinstellenÊofÊ
hetÊhorlogeÊopÊbepaaldeÊtijdenÊmoetÊ
in–ÊofÊuitschakelen. 

Taalkeuze: HierÊgeefÊjeÊdeÊtaalkeuzeÊ
voorÊhetÊhorlogeÊop. 

Tijdzone: HierÊstelÊjeÊdeÊtijdzoneÊinÊopÊ
GMT+1ÊenÊbovenaanÊofÊhetÊalÊofÊnietÊ
zomertijdÊis. 

Ontvang SMS berichten: HierÊstelÊjeÊinÊ
ofÊjeÊdeÊSMSÊberichtenÊwiltÊontvangenÊ
dieÊnaarÊhetÊhorlogeÊwordenÊgezon-
den. 

Weigeren onbekende nummers: HierÊ
stelÊjeÊinÊdatÊonbekendeÊnummersÊnietÊ
naarÊhetÊhorlogeÊkunnenÊbellen. 

Verbind smartwatch met wifi: HierÊ
stelÊjeÊdeÊwifiÊopÊdeÊplaatsÊvanÊdeÊge-
bruikerÊinÊvoorÊeenÊbeterÊplaatsbepa-
ling.Ê 
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Heb je een Android telefoon dan kan 
het menu er anders uitzien! 

Smartwatch uitschakelen: Hier kan je 
vanaf de App het horloge uitschakelen. 

Reset smartwatch: Hier stel je opnieuw 
de fabrieksinstellingen in. 

Opnieuw opstarten: Hier start je het hor-
loge opnieuw op. 

Verwijderen: Hier verwijder je het com-
plete account. 

 

Via rechts onderin kom je in het menu: 
IK 

Hier vindt je: 

Persoonlijke informa e 

Wachtwoord wijzigen 

Gekoppelde smartwatches: hier zie je al-
le horloges die gekoppeld zijn. (max 50) 

Licen e: Hier zie het ID en de IMEi code 
van het ac eve horloge. 

Adverten es Verwijderen:  Als vergoe-
ding voor het in de lucht houden, upda-
tes verzenden enz toont de fabrikant van 
de App adverten es. Hier kun je deze 
verwijderen tegen een klein bedrag. 

Account verwijderen: Hier verwijder je je 
complete account. 
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Kaartscherm 

In het kaartscherm vindt je 
nog de volgende icoontjes: 

Terug naar hoofdscherm 

Naviga e van App naar hor-
loge 

Kiezen tussen een of meerde-
re horloges tonen. 

Kaart centreren om loca e 
horloge 

Plaats App op de kaart 

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

Historische route:  Geef hier 
de jd en datum in van de ge-
wenste route. 

Kaartweergave: Hier kan je 
kiezen uit 3 verschillenden 
kaart weergaven 

Loca e horloge: Blauwe bal-
lon Wifi, Rode Ballon: GPS, 
Groene ballon: LBS 

Hier kan je direct de posi e 
opvragen: Let op het kan 30-
60 seconden duren voor de 
posi e ververst is. 

Hier zie de loca e en hoe en wanneer de lo-
ca e tot stand is gekomen en het ba erij ni-
veau. Let op de afwijkingen: GPS: 0-15 me-
ter, Wifi: 0-200 meter, LBS: 500-2000 meter 
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Trouble shoo ng!   

· Je wilt iets instellen in het horloge via de App en je krijgt:  
“not networking” of  “Device offline”. 

Hoe komt dit;  als het horloge 2 minuten geen beweging opmerkt gaat het au-
toma 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 veranderd. De 
App zal bij geen verplaatsing de laatste posi e tonen.   

Zodra er weer een  verplaatsing wordt geconstateerd  bijvoorbeeld als de dra-
ger van het horloge naar buiten gaat of als de noodknop van het horloge wordt 
ingedrukt zal het systeem onmiddellijk weer worden geac veerd  en zal het de 
posi e naar de WatchToCare server sturen.  Echter de nieuwe posi e  zal nog 
niet direct in de App te zien zijn tot dat 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 ver-
plaatsing 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. 

Uiteraard kan er wel gebeld worden en zal de noodknop ook werken. 

Bovenstaande foutmelding krijg je overigens ook als er geen bel/datategoed 
meer op het simkaartje staat. 
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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,ÊkaartjeÊevenÊindrukkenÊ
danÊkomtÊhetÊeruit.ÊZorgÊdatÊhetÊnieuweÊsimkaartÊgeactiveerdÊisÊenÊdeÊsim-
pincodeÊvanÊhetÊsimkaartjeÊUITÊstaatÊenÊroamingÊAAN.ÊHetÊnieuweÊkaartjeÊ
erÊinÊmetÊdeÊcontactÊkantÊbovenÊenÊindrukkenÊtotÊhetÊblijftÊzitten.ÊDaarnaÊ
kuntÊuÊhetÊhorlogeÊweerÊaanzettenÊdoorÊdeÊSOSÊknopÊingedruktÊteÊhouden.Ê
DeÊAPNÊsettingÊzalÊdoorÊhetÊsimkaartjeÊaangepastÊzijn,ÊjeÊmoetÊalleenÊvia 
“Instellingen > Mobile Netwerken >APN>  de nieuwe provider aanklikken.  

Lukt het niet of vragen? Bel Tel: +31 (0)85 004 6630  (ma-vrij 16:00-18:00 
uur) of stuur een email naar support@watchtocare.com 

Succes!! 

BenÊjeÊtevredenÊmetÊjeÊaankoopÊen/ofÊdeÊverleendeÊservice.ÊWijÊstellenÊ
eenÊeerlijkeÊreviewÊopÊBol.comÊofÊwww.wacthtocare.comÊzeerÊopÊprijs! 

 



20 

Het menu van het WatchToCare WTC 45 horloge  
(van rechts naar links over het scherm vegen) 

✓ Vanaf het analoge scherm veegÊjeÊvanÊrechtsÊnaarÊlinksÊvoorÊhetÊdigitaleÊschermÊenÊvervolgensÊvanÊ
bovenÊnaarÊbenedenÊvoorÊdeÊbatterij—enÊnetwerkÊstatus 

✓ Contacten: HierÊstaanÊdeÊ“veilige”ÊcontactenÊdieÊviaÊdeÊAppÊzijnÊingevoerd.ÊDezeÊpersonenÊkunnenÊ
vanafÊhetÊhorlogeÊgebeldÊwordenÊenÊnaarÊhetÊhorlogeÊbellen. 

✓ Telefoon:  HierÊkanÊdeÊdragerÊeenÊwillekeurigÊnummerÊbellen.ÊJeÊkuntÊditÊviaÊdeÊAppÊuitschakelenÊ
bijÊ“FunctiesÊinstellen”. 

✓ HR &BP/ Hartslag en Bloeddruk:ÊAlsÊjeÊhierÊdruktÊwordtÊdeÊhartslagÊenÊbloeddrukÊgemeten.ÊÊDitÊ
kanÊookÊviaÊdeÊAppÊwordenÊgeïnitieerd.ÊLET OP: Dit zijn indicaties!!   
De gegevens worden ook naar de APP verstuurd. 

✓ Stappen: hier je de stappentellen indien dit via de App is ingesteld/ 

✓ WeChat: HierÊkanÊjeÊeenÊberichtÊinsprekenÊdoorÊ“HoudÊvast”ÊingedruktÊteÊhouden.ÊDitÊberichtÊ
wordtÊvervolgensÊnaarÊdeÊAppÊgestuurd.ÊOokÊkanÊeenÊfotoÊmeegestuurdÊworden,ÊjeÊvindtÊallesÊterugÊ
inÊdeÊAppÊbijÊChatten.ÊHiervandaanÊkunÊjeÊookÊvideobellen. 

✓ÊGeschiedenis: hierÊstaanÊalleÊtelefoongesprekkenÊetcÊ 

✓ Galerij: alle gemaakte foto’s vindt je hier 

✓ Video-oproep: AlsÊjeÊhierÊopÊeenÊnaamÊkliktÊofÊopÊFamilieÊkanÊjeÊvideoÊbellenÊmetÊéénÊpersoonÊofÊ
alleÊcontactenÊtegelijk.ÊDeÊgroepÊmagÊmaximaalÊuitÊ8ÊpersonenÊbestaan. 

✓ Camera: HierÊzetÊjeÊdeÊCameraÊaanÊenÊkanÊjeÊÊfoto’sÊnemen.ÊViaÊdeÊAppÊkunnenÊookÊfoto’sÊwordenÊ
gemaakt. 

✓ Instellingen: 

 1.ÊMobieleÊnetwerken:ÊHierÊkunÊjeÊdeÊtechnischeÊgegevensÊvindenÊvanÊhet 

 netwerkÊwatÊwordtÊgebruikt. 

 2.ÊWifi:ÊHierÊkunÊjeÊdeÊWIFIÊaanÊofÊuitÊzetten. 

 3.ÊBluetooth:ÊHierÊkunÊjeÊdeÊbluetoothÊverbindingÊaan/uitzetten 

 4.ÊVolumeÊinstellingen:ÊhierÊkunÊjeÊhetÊgeluidÊharderÊofÊzachterÊzettenÊvan 

 verschillendeÊfuncties,ÊzoalsÊmedia,Êbellen,ÊalarmÊenz.) 

 5.ÊHelderheidÊinstellingen:ÊHierÊstelÊjeÊnaarÊwens.ÊdeÊhelderheidÊvanÊhetÊdisplay 

 aanpassen. 

 6.ÊDisplayÊKlok:ÊHierÊkanÊdeÊdisplayÊwordenÊingesteldÊopÊdeÊweergaveÊvanÊeenÊanalogeÊof 

 digitaleÊklok. 

 8.ÊSlaapstand:ÊHierÊkunÊjeÊdeÊtijdÊaangevenÊdatÊhetÊdisplayÊzichtbaarÊblijft 

9.ÊProfielen:ÊHierÊkuntÊuÊeenÊkeuzeÊmakenÊvanÊbeltoonÊenÊalÊofÊnietÊtrillen. 
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 7.ÊDisplay Klok:ÊHierÊkanÊjeÊinstellenÊdatÊjeÊeenÊanalogeÊtijdsaanduidingÊwilt.Ê(VeegÊjeÊvanÊrechtsÊ
 naarÊlinksÊzieÊjeÊookÊdeÊdigitaleÊaanduiding) 

 8.ÊSlaapstand: hierÊstelÊjeÊinÊhoelangÊÊhetÊschermÊaanÊblijftÊalsÊjeÊhetÊhebtÊaangeraakt. 

 9.ÊProfielen: HierÊstelÊjeÊdeÊbeltoonÊetc.ÊinÊ. 

 10.ÊOpnieuw opstarten: HierÊlaatÊjeÊhetÊhorlogeÊopnieuwÊopstarten. 

 11.ÊUitschakelen: HierÊschakelÊjeÊhetÊhorlogeÊuit. 

 12.ÊWis geheugen: HierÊkunÊjeÊhetÊgeheugenÊenÊdataÊvanÊhetÊhorlogeÊwissen. 

 13.ÊVal functies: AlsÊjeÊviaÊdeÊAPPÊhetÊvalalarmÊaanzet,ÊkunÊjeÊhierÊzienÊdatÊhet 

 ingeschakeldÊis.Ê(HetÊaan/uitzettenÊvanÊhetÊvalalarmÊkuntÊhetÊbesteÊinÊde 

 APPÊdoenÊmaarÊkanÊookÊhier).ÊValÊgeluid:ÊHierÊkunÊjeÊaangevenÊofÊjeÊeenÊgeluidÊwiltÊhorenÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊalsÊdeÊÊvalfunctieÊÊinÊwerkingÊtreedt.Ê(ÊAanÊteÊbevelenÊomdatÊjeÊdanÊeenÊvalÊkuntÊannulerenÊop 
 hetÊdisplayÊalsÊhetÊloosÊalarmÊis).ÊHoeÊhogerÊhetÊnummerÊhoeÊongevoeligerÊdeÊsensor. 

 14.ÊMeer: 

  1.ÊAfwatering,ÊalsÊhetÊhorlogeÊperÊongelukÊergÊnatÊisÊgewordenÊkunÊjeÊÊhierÊproberenÊ 
  hetÊwaterÊuitÊdeÊmicrofoonÊenÊluidsprekerÊteÊkrijgen. 

  2.ÊApparaatÊinfo/ÊinformatieÊoverÊuwÊWatchToCareÊhorloge. 

  3.ÊDatumÊenÊtijdinstellingen 

  4ÊTaal 

De plaats en de functies kunnen iets afwijken omdat onze producten steeds in ontwikkeling zijn. 

 
Veel plezier met je aankoop! 

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

 

HebÊjeÊÊdaarnaÊnogÊvragen,ÊsuggestiesÊofÊopmerkingen,ÊwijÊhorenÊhetÊgraag! 

WatchToCareÊHelpdesk 

Email:Êsupport@watchtocare.com 

 


