
 
 

Snel Start handleiding WTC45 S 
 

Hartelijk dank dat je voor een kwaliteitsproduct van WatchToCare® hebt gekozen 

• Het reeds geplaatste prepaid KPN simkaartje wat in het horloge zit is al door ons geactiveerd en 

geschikt gemaakt voor het WatchToCare® GPS horloge. Op de bijgevoegde verpakking van het 

simkaartje vindt je het telefoonnummer van het horloge. Op het kaartje zit al een tegoed van €2,50 

en bij https://MijnKPN.com/beltegoed krijg na aanmelding de andere €7,50.  

• Ieder GPS horloge heeft bel- en datategoed nodig of een abonnement met bel/data. Je kunt een 

bel/data bundel kopen bij KPN: https://www.kpn.com/prepaid/opwaarderen.htm  

Het kan via de computer of via je smartphone. Let op: de kleinste KPN bundel (all-in-one Basis) van 

€5,99 per maand is ruim voldoende. (zie volgende pagina). Je kunt ook een andere provider nemen 

zolang er maar bel- en datategoed is en de simpincode UIT. Het kleine boekje onder in het doosje is 

niet meer actueel. Voor retourvoorwaarden kijk op: https://watchtocare.com/ruilen-en-retourneren/ 

De uitgebreide handleiding vindt je op: www.watchtocare.com/service 

Bel/data bundel gekocht? Dan kunnen we verder..  

• Als het even kan start het horloge de eerste keer buiten of  

bij een raam op om het te laten synchroniseren met satellieten.  

• Zet het horloge aan door een paar seconden op de knop aan  

de rechterkant te drukken. Veeg van rechts naar links en dan 

van boven naar beneden. Kijk of het horloge minstens 25% is  

opgeladen anders minimaal een uur aan de meegeleverde 

lader leggen. Het display gaat na 15 of 30 seconden uit, met de  

knop rechts krijg je weer beeld. (dit kun je instellen) 

Let Op: de volgende punten zijn voor de maximaal drie SOS contactpersonen NIET voor de 

gebruiker/drager van het horloge! De drager hoeft verder niets te doen! 

• Scan met je smartphone de QR code rechts of zoek in de App  

store of in Google Play Store naar de SeTracker 2 App.  
• Registreer jezelf als hoofdgebruiker en log in  

(voor verdere uitleg zie de uitgebreide handleiding!) 

• De reclame raak je kwijt via het menu “IK”  

• Ga in de App in het hoofdscherm naar “+”(rechts boven)  

dan kom je bij ”Apparaat toevoegen”, klik op het vierkantje en scan  

de vierkante QR code op het label of op de achterzijde van het horloge. 

• Vul je naam in en je relatie tot de (toekomstige) drager van het horloge en klik op “Oké” 

• Log nu uit van de App en log weer in om de nieuwe instellingen te activeren.  

• Door in het menu (zie uitgebreide handleiding) te klikken op “Zoek smartwatch” kun zien of het 

horloge gekoppeld is.  

• Klik op de groene ballon rechts onderin het hoofdscherm, na +/- 1 minuut krijg je de locatie van het 

horloge. Bij de locatie zie je onderin het scherm de datum en tijd staan en hoe deze tot stand is 

gekomen, via GPS, Wifi of LBS. GPS moet binnen een meter of 25 correct zijn, wifi kan zo’n 200 meter 

schelen, LBS kan een kilometer of meer schelen. (Zie gebruiksaanwijzing.) Buiten wordt de locatie veel 

nauwkeuriger. Ben je binnen dan zal de locatie vaak via wifi zijn en zo’n 10-200 meter afwijken.  

Belangrijk: Kijk voor de werking van een GPS horloge op:  

https://watchtocare.com/hoe-werkt-een-gps-tracker-horloge/ 

 

TIP: Uiteraard kan je ook een abonnement nemen, in principe kan elk simkaartje behalve Youfone en 

Simyo gebruikt worden zolang er maar data én bellen op zit en de sim pincode UIT 

. 

De laatste gebruiksaanwijzingen vindt je altijd op: www.watchtocare.com/service 
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www.kpn.com/prepaid/opwaarderen.htm 

 

Het is belangrijk dat het horloge altijd bel- en data tegoed heeft anders werkt het niet. Je kunt ook een 

goedkoop bel/databonnement nemen of op bovenstaande pagina naar beneden scrollen naar “Automatisch 

opwaarderen”. Met “all-in 1 basis” heb je doorgaans ruim voldoende data en 30 minuten bellen per maand. 

Wil je niet het risico lopen het opwaarderen te vergeten kies dan voor Automatisch 

Opwaarderen of een abonnement. Dat kan via de KPN Prepaid App, deze vindt je voor 

Apple in de App Store en voor Android in de Google Play store. Vul bij de aanmelding 

het nummer van het horloge in zonder de “06”, die staat er al.   

Je krijgt dan binnen enkele minuten een verificatiecode welke 

je vindt in de App bij “Functies > Ontvang SMS berichten”. Als 

je even wacht komt de code ook rechtstreeks in beeld. Vul 

deze code in bij “Verificatiecode” en je kunt alles bijhouden 

qua verbruik etc. via de KPN Prepaid App. 

Wil je een ander simkaartje erin, bijvoorbeeld Proximus 

(België) kijk dan even in de gebruiksaanwijzing. Koop  

geen grote maandelijkse databundels, 100-200 Mb is voor  

gemiddeld gebruik ruim voldoende. Er moet bel- en 

datategoed opzitten en de simpin code moet uit staan! 

Let Op: Zet altijd het horloge uit vóór je het simkaartje eruit haalt en pas weer aan als 

er een nieuw simkaartje in zit!  Start na elke wijziging het horloge even opnieuw op om de instellingen op de 

slaan. Lukt het niet neem dan contact met ons op! 

Vragen? Kijk eerst even bij de “Veel Gestelde Vragen”, kom je er niet uit stuur dan een email naar 

support@watchtocare.com Succes!! 
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