
Download de app 'Setracker 2' in de Apple App Store of Google Play Store.
Open de app (geef toestemming voor locatie-gegevens als de app hier om vraagt).
Maak een account aan door te klikken op 'registreren'.
Nadat u een account heeft gemaakt kunt u inloggen.
Als u ingelogd bent klikt u rechtsboven op '+' om een apparaat toe te voegen. 
Scan de QR code op de achterkant van de GPS Tracker. U kunt de QR-scanner openen door op het
vierkantje met streep te klikken in de balk 'Scannen of voer'.
Stop een simkaart in de GPS Tracker. Let op:  de simkaart moet 2G ondersteunen (vraag dit na bij
de winkel waar u de simkaart koopt), ook moet de simkaart geactiveerd zijn (doe dit via uw
telefoon). De simkaart moet tevens internet hebben (mobiele data) om te kunnen werken in de
GPS Tracker. De simkaart moet van Micro SIM formaat zijn. Verwijder de pincode van de sim
voordat u 'm in de tracker doet.
Zet de GPS Tracker aan en open de app. U kunt nu de locatie van de Tracker zien op het home-
scherm van de app.
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De volgende providers ondersteunen 2G: 
Telfort, Simyo, Youfone, Robin mobile, Lebara
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Handleiding GPS Tracker
Download de app 'Setracker 2' in de Apple App Store of Google Play Store.
Open de app (geef toestemming voor locatie-gegevens als de app hier om vraagt).
Maak een account aan door te klikken op 'registreren'.
Nadat u een account heeft gemaakt kunt u inloggen.
Als u ingelogd bent klikt u rechtsboven op '+' om een apparaat toe te voegen. 
Scan de QR code op de achterkant van de GPS Tracker. U kunt de QR-scanner openen door op het
vierkantje met streep te klikken in de balk 'Scannen of voer'.
Stop een simkaart in de GPS Tracker. Let op:  de simkaart moet 2G ondersteunen (vraag dit na bij
de winkel waar u de simkaart koopt), ook moet de simkaart geactiveerd zijn (doe dit via uw
telefoon). De simkaart moet tevens internet hebben (mobiele data) om te kunnen werken in de
GPS Tracker. De simkaart moet van Micro SIM formaat zijn. Verwijder de pincode van de sim
voordat u 'm in de tracker doet.
Zet de GPS Tracker aan en open de app. U kunt nu de locatie van de Tracker zien op het home-
scherm van de app.
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