Deze kaart is een leidraad en kan helpen bij het installeren van basisfuncties van uw GPS Horloge/Tracker.
Let op!

Open menu 8
(bovenzijde)

Functionaliteiten zoals weergegeven zijn niet bij alle gps-horloges en/of trackers beschikbaar, kijk online in
onze shop welke functies uw model tracker/horloge heeft. De App Wonlex is continu in ontwikkeling,
vandaar dat het zo kan zijn dat de foto’s niet meer up-to-date kunnen zijn. We proberen deze in onze shop
voor u up-to-date te houden!

Open App SeTracker2

Stel area, taal in en
kies registratie

Vul alle gegevens in
de velden in

Log in met mailadres
en wachtwoord

U zit in hoofdscherm
SeTracker

5,6,7 instellingen
8 account

Persoonlijke
informatie

Device-List
/Apparatuur Lijst

Wachtwoord wijzigen

Open menu 6
(midden onder)

Voer Tel-nrs op bij
SOS en Telefoonboek

Maak Beveiligingszone straal aan

Voice Care Vul uw telnr in om op afstand
mee te luisteren

Chat, u kunt tekst en
gesproken berichten
versturen

Open menu 7 voor
instellen SMS, Tijd,
Werkmodus, profiel

Stel werkmodusvin
frequentie naar v
voorkeur; bijv 1x/min

SMS, stel je te kiezen
SMS alarm in

Beveiliging zones, stel
diameter in voor sms
signaal buiten zone

Tips & Tricks:

Voetafdrukken; kies
tijdsinterval om route
in verleden in te zien

Eenvoudige Track op
het moment in
hoofdmenu

-Voer tel-nrs op met 0031 i.p.v. +31 op deze manier levert bellen in buitenland (vakantie) geen
problemen op
-Stel geen 112 in op uw SOS Horloge/Tracker, kinderen kunnen moeilijk bepalen wanneer er
echt een noodsituatie is. Wij willen voorkomen dat de lijn 112 onnodig wordt gebruikt en
belast
-In de werkmodus energiebesparende stand (1x p.60min) gaat de accu van het gps-horloge tot
60x langer mee stand-by t.o.v. stand follow up modus (1x p. min)
-Voeg eenvoudig een 2e gps-horloge van opa, broer of zus toe in hetzelfde account
-Een tekst bericht (chat) versturen gaat niet van uw tegoed af en is makkelijk in communicatie
-Track middels LBS (binnen) kan een grote afwijking (0-1000 mtr) hebben. Wanneer u
zekerheid wilt hebben over locatie, kunt u locatie soms nauwkeuriger bepalen met
voetafdrukken/ historical track. U ziet namelijk de route voor de LBS track locatie.
-Bereid uw vakantie in buitenland goed voor door uw gps-horloge/tracker juist in te stellen,
zie https://gpshorlogekids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge
-Test de GPS track buiten huis, immers is voor de GPS track contact nodig met satellieten
-Raadpleeg uw handleiding wanneer u geen track krijgt na plaatsen SIM en activatie tracker
Heel veel plezier met uw GPS Horloge/Tracker!

Open menu 5 voor
overige instellingen

