Handleiding BELIO© 4G series

Van toepassing op Prokids – FA28 – FA56 – FA58 – FA66 – FA81 en hoger.

Inhoudsopgave

1. Uw simkaart gereed maken en monteren
2. APP Downloaden en installeren
3. Uw horloge koppelen aan uw APP account
4. Basis instellingen instellen
5. Uitleg kaart weergave APP
6. Uitleg APP menu & functies
7. Hoe werken GPS horloges
8. Veiligheid en waarschuwingen
9. Veel gestelde vragen
10. Contact opnemen

1.

Uw simkaart gereedmaken en monteren

Voordat u begint met de installatie van uw horloge is het belangrijk dat uw
simkaart klaar voor gebruik wordt gemaakt. Dat wil zeggen:
1. Verwijder de pincode vraag op de simkaart.
2. Schakel data roaming in. ( Zo werkt het horloge door heel Europa )
3. U moet kunnen bellen en gebeld worden met de simkaart.
Stap 1.
Monteer de simkaart in een mobiele telefoon.
Heeft u een iOS iPhone12 of hoger smartphone:
Ga naar instellingen > Mobiel netwerk > Selecteer pincode > Zet het schuifje
voor simpincode uit.

Heeft u een Android smartphone, volg dan onderstaande stappen.
Ga naar instellingen > Locatie en beveiliging > Scrol omlaag naar Simkaart
vergrendelen, klik op simkaart vergrendelen. Zet nu de pincode van je simkaart
uit door op het groene vinkje te klikken.

Stap 2.
Zorg ervoor dat dataroaming ingeschakeld is bij zowel iOS als Android. Uw
simkaart moet toegang hebben tot het 4G netwerk van uw provider. Raadpleeg
Google voor uw smartphone type om dataroaming in te schakelen.
Stap 3.
Test uw simkaart als deze in uw mobiele telefoon zit. U moet ermee kunnen
internetten over 4G, open hiervoor een webpagina via uw browser op uw mobiele
telefoon door b.v. te surfen naar Google.nl.
Test ook of u met de simkaart kunt bellen en gebeld kunt worden.
TIP: Wij gebruiken zelf altijd KPN prepaid of Vodafone prepaid. Deze werken
probleemloos door heel Europa. Raadpleeg onze website voor alle geschikte
providers.

2.

Het monteren van uw simkaart

Let op: Voordat u de simkaart gaat monteren, is het belangrijk dat uw GPS
tracker of horloge uitgeschakeld is. Een snelle manier is om voor 8-10 seconden
op de SOS knop te drukken aan de zijkant van uw toestel.

Al onze modellen maken gebruik van een Nano formaat simkaart. Dit is het
kleinste formaat simkaart.

Plaats de simkaart altijd met de gouden kant richting de display. Heeft u een
toestel met een insteeksysteem, hanteer dan dezelfde werkwijze. U voelt en
hoort een klik.

Tip : Gebruik altijd een
KPN Prepaid of Vodafone
prepaid simkaart. Deze
werken probleemloos
door heel Europa!

Zit de simkaart goed in het horloge? Schakel het horloge dan in door enkele
seconden op de SOS knop te drukken. Leg het horloge bij voorkeur even buiten
neer zodat het een eenmalige GPS fix kan maken. U kunt ondertussen doorgaan
met de installatie.

APP Downloaden en installeren
U kunt onze APP downloaden via de reguliere APP stores van iOS en de Google
Playstore. Zoek op BELIO4G.

U herkend onze APP aan het onderstaande logo.

Download en installeer nu de BELIO4G APP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Open de APP, en geeft optioneel de machtigingen die worden gevraagd.
Druk vervolgens op “Registreer” links onder in het scherm.
Vul uw e-mailadres in, b.v. iemand@voorbeeld.com
Voor de getoonde beveiligingscode in. ( Hoofdletter gevoelig )
Kies een wachtwoord, bestaande uit cijfers & letters.
Zet de taal op Nederland, en Area op: Europa en Africa.
Vink het knopje voor algemene voorwaarden & privacy aan.
Druk vervolgens op registreer

Foutmelding? Kies
dan een ander
wachtwoord of emailadres.

3.

Uw horloge koppelen aan uw account

Na het aanmaken van uw account, komt u in het scherm waar u het horloge kunt
koppelen aan uw nieuw account. De APP heeft toegang tot uw camera nodig om
de QR code op de verpakking te kunnen scannen. Wijzig dit eventueel in uw APP
instellingen menu op uw mobiele telefoon.

1.
2.
3.
4.
5.

Druk op het scan QR code teken.
Scan de QR code op de verpakking. Het kleine stickertje van 1x1cm.
Vul bij roepnaam de naam van uw kind in, of naar keuze.
Selecteer uw relatie.
Druk op akkoord of bepalen.

Heeft u meerdere toestellen?
Installeer dan eerst het
hoofdtoestel, en voeg het 2e toestel
pas later toe. Verderop in deze
handleiding vind u meer informatie
hierover.

Als alles goed is gegaan is uw toestel nu gekoppeld aan uw account, en komt u in
het scherm met de landkaart. ( Hoofdscherm )

4.

Basis instellingen instellen

We gaan nu de basis instellingen instellen via de APP. Zorg ervoor dat het
horloge ingeschakeld en online is. ( Dan ziet u de actuele datum + tijd in vak 4 )

Druk op meer (9) via het hoofdscherm in de APP, en vervolgens drukt u op meer
instellingen.

 Positionering mode : Zet deze op normaal 10 min.

 SOS Telefoonnummers : Plaats hier uw eigen mobiele telefoonnummer op
deze manier 00316123456789. ( Zonder spaties of + tekens )
 LBS: Deze moet op uitgeschakeld staan. Hierdoor zal het horloge buiten
alleen maar GPS signalen opzoeken, een geen LBS weergave. Later meer
hierover in deze handleiding.
 Telefoonboek: Druk op toevoegen, en plaats hier de telefoonnummers van
de personen die met het horloge kunnen bellen en andersom.
 Tijdzone: Schakel zomertijd of wintertijd in. Druk vervolgens op EAST GMT
+2:00 of 1:00 afhankelijk van de actuele situatie. Druk op OK om te
bevestigen. ( Het kan soms 30-60 sec. duren voordat wijziging zichtbaar
wordt op het horloge.

De basis instellingen zijn nu ingesteld en verzonden naar het horloge.

Tip: Uw eigen telefoonnummer ID
(herkenning) moet ingeschakeld zijn op
uw mobiele telefoon. Als u anoniem belt
kan het horloge u niet herkennen.

5. Uitleg kaart weergave APP
Zie foto bij hoofdstuk 4 met betrekking tot extra uitleg over de interface.

1. Kaartweergave. Kies tussen digitale weergave of Google maps.

2. Heeft u meerdere horloges, dan kunt u hier switchen van toestel.

3. Hier kunt u de positie zien van meerdere toestellen

4. Statusveld. U ziet hier de tijd van de laatste positionering, de accu status
van het horloge, de naam van uw kind, en de positioneringsmethode.
Buiten zal het horloge veelal GPS positionering laten zien. Als GPS
horloges binnen zijn, dan kunnen ze vrijwel nooit GPS signalen ontvangen.
De horloges schakelen dan over naar WiFi of Lbs positionering.
(Alternatieve methoden die kunnen afwijken) Zie ook hoofdstuk 7 hoe
werken GPS horloges.

5. Hier kunt u korte spraakberichten inspreken en versturen naar het
horloge. Tevens kunt u hier ontvangen spraakberichten beluisteren. Wilt
deze verwijderen. Druk dan op het bericht voor enkele seconden.

6. Hier kunt u de routehistorie bekijken van het horloge. Deze gegevens zijn
beperkt beschikbaar.

7. Snel keuze knop om het horloge te bellen. Wij adviseren deze knop niet te
gebruiken, maar om het horloge telefoonnummer toe te voegen aan het
digitale adressenboek van uw eigen smartphone. Dit werkt sneller en
beter.

8. Als op live GPS update drukt, dan wordt er een verzoek gedaan om de
positie te verversen. Dit duurt veelal 30 – 60 seconden. Als het horloge
geen bereik of ontvangst heeft, dan wordt de laatst bekende positie
getoond via het scherm.

9. Via meer komt u in het instellingen menu, en via het tandwiel in het “meer
instellingen” submenu.

5.

Uitleg APP menu en functies.

Let op: De horloge menu’s kunnen per horloge type afwijken. Dit heeft te maken
met de functionaliteit verschillen tussen de horloges.

Via het menu meer, of meer > meer instellingen komt u bij de betreffende
instellingen zoals hieronder omschreven.

Menu : Meer

Gezondheid
Via dit menu kunt u indicatieve statistieken bekijken van het horloge zoals de
stappenteller, gelopen meters, etc. Let op: Het zijn indicaties.

Berichten
Hier vind u de meest recente horloge berichten zoals SOS meldingen, lage accu.

Remote camera
Met deze functie kunt u een foto op afstand maken. Deze verschijnt na 30-60
seconden in het scherm.

Leerplan
Hier kunt u agenda punten of reminders invoeren. (Deze functie is nog in
ontwikkeling )

Videobellen
Met deze functie kunt u een videogesprek starten met uw horloge. Videobellen
werkt via het 4G netwerk van uw provider. Zorg dus voor een goede internet
databundel als u deze functie veel gebruikt.

Zoek mijn horloge
Bent u het horloge kwijt? Druk dan op deze knop, en het horloge gaat een
ringtone afspelen.

Meer instellingen
Via dit menu komt u in het meer instellingen menu.

Mijn horloges ( + 2e toestel toevoegen )
In dit menu ziet u het horloge staan welke gekoppeld is aan uw account. Als u
een 2e toestel wilt toevoegen, druk dan op + Toestel toevoegen. Scan de QR code
op het doosje, vul de naam in, en druk op Ok. Ook kunt u eventueel een toestel
verwijderen uit uw account via dit menu.

Persoonlijke informatie
Hier ziet uw informatie over uw account zoals uw e-mail adres, telefoonnummer
etc.

Wachtwoord aanpassen
Hier kunt u het wachtwoord aanpassen van uw APP account.

Veiligheidszone
In dit menu kunt u een veiligheidszone instellen voor uw horloge. Gaat uw
horloge uit de zone, dan ontvangt u een bericht.(Functie is nog in ontwikkeling)

Handleiding
Hier kunt u de meest actuele handleidingen inzien en downloaden. Via onze
website www.belio.nl (service menu) kunt u dit ook bekijken.

APP Versie
Versie nummer van uw geïnstalleerde APP.

Toestel uitschakelen
Met deze functie kunt u het horloge op afstand uitschakelen.

Account verwijderen
Met deze functie kunt u het APP account en alle bijbehorende data verwijderen.
Dit doet u bijvoorbeeld bij overdracht of verkoop. Let op: Deze actie is
onherroepelijk en kan niet worden hersteld. U bent zelf verantwoordelijk voor
deze actie.
Menu: Meer instellingen

Positionering mode
Hier stelt u de positionering tijd in. Ons advies is om deze op normaal 10
minuten te zetten, om accu capaciteit te besparen.
SOS Telefoonnummers
Hier stelt u het SOS telefoonnummer in. Ons advies is om 1 SOS
telefoonnummer in te stellen op deze manier: 00316123456789, zonder
spaties of + tekens. Als u de SOS knop 8 seconden indrukt gaat het horloge
bellen. Let op: Leer uw kind te bellen vanuit het adressenboek menu in het
horloge, en geen SOS calls te doen. Reden: Bij iedere SOS call wordt er een SMS
gestuurd, en dit kost geld. Bijvoorbeeld 5 x SOS call is gemiddeld 5 x € 0,25
(SMS tarief). Bel dus vanuit het horloge adressenboek, dit is goedkoper.

Familieleden
Overzicht van APP accounthouder.

Niet storen mode
Hier kunt u tijdsperioden instellen dat uw horloge niet actief is, b.v. op school of
anders.

LBS
Deze functie moet uitgeschakeld zijn. Zie ook menu 7, hoe werken GPS horloges.

Tijd weergave
Kies hier uw tijdsweergave. Standaard staat deze functie op de meest gangbare
weergave.

Telefoonboek
Via dit menu kunt u telefoonnummers invoeren. Voer de telefoonnummers op
deze manier in: 00316123456789. Zonder spaties of + tekens. Als u een
telefoonnummer toevoegt verschijnt deze vervolgens in het digitale
adressenboek van uw horloge. Let op: Uw horloge moet ingeschakeld zijn als u
telefoonnummers toevoegt of wijzigt.

Toetsenbord functie
Sommige toestellen beschikken over een horloge menu met vrije
telefoonnummer keuze. Hiermee kunnen telefoonnummers worden ingevoerd
naar eigen keuze. U kunt dit horloge menu in of –uitschakelen via deze functie.

Alarm instellingen
Hier kunt u meerdere alarmen instellen. Dit kan per toestel verschillen.

Taal
Dit is de taal op het horloge. Vrijwel alle horloges & overige trackers zijn
uitsluitend Engelstalig. Onze APP is Nederlandstalig.

Tijdzone
Hier kunt u tijdzones instellen. Zet zomertijd aan of uit indien nodig. Kies verder
uit EAST GMT +1:00 of 2:00 voor de juiste tijd. Let op: Het kan soms enkele
minuten duren voordat de wijziging doorgevoerd wordt. De datum op het horloge
wordt automatisch aangepast via uw GSM provider. Op sommige toestellen is het
ook mogelijk om de tijd, datum, en bepaalde synchronisaties, in of uit te
schakelen. Veelal zit deze functie in het horloge menu more > settings. Ons
advies is om alles via de APP in te stellen.

Ontvangen SMS berichten
Hier ziet u de ontvangen SMS berichten. Bijvoorbeeld als u de simkaart in het
horloge opwaardeert, dan kunt u hier de bevestiging zien.

Onbekende telefoonnummers beheren
Via dit menu kunt u instellen of uw horloge onbekende telefoonnummers (die
niet bekend zijn in het digitale adressenboek in het horloge) kunnen bellen naar
het horloge.

Herstel fabrieksinstellingen
Hier kunt u het horloge terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Opnieuw opstarten
U kunt het horloge opnieuw opstarten op afstand via deze functie.

6.

Hoe werken GPS horloges

Let op: GPS Horloges zijn gemaakt voor buitengebruik. Als GPS horloges buiten
zijn, dan kunnen ze GPS signalen ontvangen. Binnenshuis kunnen GPS horloges
gaan afwijken van juiste positionering.

U ziet de positionering methode in het informatieveld op de landkaart.
(Hoofdscherm) Onderstaand een voorbeeld van GPS positionering.

Onze GPS horloges & trackers kennen 3 manieren van positionering.

GPS

Als GPS horloges buiten zijn zullen ze automatisch GPS signalen vanaf satellieten
ontvangen. Dit is de meest betrouwbare manier van positionering. Hoe meer
satellieten er beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de positie. Soms is het op de
meter nauwkeurig, en soms kan het 10,20 of 50 meter verderop zijn. Dit is
afhankelijk van veel factoren, zoals omgeving, weer, en GPS beschikbaarheid.

WiFi

Als GPS horloges binnen zijn, dan kunnen ze automatisch contact maken met
beschikbare WiFi hotspots. Op basis van de routerlocatie kan een indicatieve
positionering worden bepaald. Deze kan soms ook afwijken, door de vele
beschikbare WiFi netwerken tegenwoordig. Vrijwel alle winkels zoals
supermarkten, bouwmarkten, en openbare gelegenheden hebben tegenwoordig
WiFi hotspots.

Tip, schakel LBS
positionering uit via
menu meer > meer
instellingen > LBS.
LBS

LBS positionering is een alternatieve manier om de positie van het horloge te
achterhalen. Het horloge doet een driehoeksmeting o.b.v. UMTS zendmasten. Dit
zijn de antennemasten van GSM providers. In grote steden met veel zendmasten
kan deze manier van positionering soms goed functioneren, echter in
buitengebieden geeft deze manier soms grote afwijkingen. Ons advies is dan ook
om deze manier van positioneren uit te schakelen via meer > meer instellingen
> LBS schuif uitschakelen. Hierdoor zal het horloge altijd GPS positionering
prioriteit 1 maken als het buiten is.

7.

Opladen, veiligheid, en waarschuwingen

Via de meegeleverde USB oplaadkabel kunt u het horloge opladen via een USB
poort op b.v. uw PC desktop, laptop, mediaspeler, of powerbank.

De eerste keer opladen kan 1 tot 5 uren duren.

Tip: Laad het horloge iedere dag even bij voor 30-60 minuten, zodat uw accu
altijd vol is.

Gebruik geen 220v 5V oplaadstekkers of snel-lader van uw mobiele telefoon
of tablet. Veelal hebben deze 220v 5v oplaadstekkers een te hoog output
vermogen waardoor uw accu kan beschadigen of waardoor de levensduur
aanzienlijk wordt verkort. Beschadigde of luie accu’s door foutief opladen vallen
niet onder garantie. Laad uw horloge dus op via de correcte en meest veilige
manier.

Zie ook www.belio.nl menu service > garantie en klachten voor meer informatie
over dit onderwerp.

Veiligheid & aansprakelijkheid

Onze horloges & trackers zijn CE gecertificeerd conform EU RED2014/53/EU
richtlijnen als zijde FDD-LTE Wireless data terminal. Voor meer informatie kunt u
onze website raadplegen via www.belio.nl onder service. Daarnaast voldoen onze
toestellen aan de Europese normeringen van SAR straling. (Specific Absorption
Rate) De grens hiervoor is is 2 Watt/Kg. ( EU regelgeving) Al onze toestellen
zitten onder deze grens. Testrapporten zijn uitgevoerd i.s.m. onze fabrikant i.o.v.
Belio door LCS Cert.com. In Nederland / EU wordt voor 4G gebruik gemaakt
van 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz en 2600MHz banden.
Is uw toestel end-of-life, defect of maakt u er geen gebruik meer dan. Breng het
dan naar uw lokale afvalverwerker voor een correcte verwerking.
Aansprakelijkheid
Onze producten zijn een hulpmiddel om het toezicht van personen gemakkelijker
te maken. In geen geval kan het gebruik van onze producten en/of diensten een
vervanging zijn van dit toezicht. In geen enkel geval is BELIO©, handelsnaam
van Handelsonderneming Hoekstra te Heeg aansprakelijk voor werkelijke of
vermeende schade in verband met dood, letsel, schade aan eigendommen, of
gevolgschade/indirecte schade dat voortvloeit uit het direct of indirect gebruik
van het apparaat (gps smartwatch horloge of tracker) en of de software, app, of
producten die wij als bedrijf beschikbaar stellen aan u als klant of gebruiker.

Waterdicht
Onze toestellen, horloges en trackers zijn IP67 waterdicht. U kunt er niet mee
gaan zwemmen. Echter zaken zoals handen wassen, regen, of een spatje water
is geen probleem. Let op: Waterschade valt niet onder garantie. Behandel uw
toestel dus met zorg en aandacht.

Onderhoud van uw toestel









Maak uw toestel wekelijks schoon met een droge doek. Gebruik geen
chemicaliën om uw toestel te reinigen.
Behandel uw toestel met zorg, smartwatches voor kinderen zijn kwetsbaar
voor krassen en stoten.
Raak het scherm niet aan met zware voorwerpen. Dit kan leiden tot
schade en beschadigingen
Het toestel is IP67 waterdicht. U kunt er niet mee zwemmen. Handen
wassen, korte onderdompelingen, en regenwater etc. zijn geen probleem.
Laad uw toestel op volgens de handleiding, zie eerste pagina van deze
handleiding.
Stel uw horloge niet bloot aan te koude omgevingen zoals temperaturen
van -10 of lager. Dit kan condensatie veroorzaken, met schade als gevolg
Temperaturen hoger dan + 40 graden Celsius kunnen de werking
vertragen of nadelig beïnvloeden.

Garantie
Voor de meest actuele informatie over garantie, uitzonderingen, reparatie en
overige zaken, zie www.belio.nl onder menu service. Wij hanteren een standaard
fabriekstermijn van 12 maanden. Meer informatie hierover vind u op onze
website of stuur een e-mail naar onze klantenservice.
Data, opslag en verwerking
De data, opslag en verwerking van onze GPS apparaten vind plaats bij AWS
Amazon Web Services te Frankfurt in Duitsland. Zie ook www.belio.nl/privacy
voor meer informatie over dit onderwerp.

8.

Veel gestelde vragen
Zie ook
www.belio.nl/FAQ

Welke simkaarten adviseren jullie ?

Wij adviseren u om een KPN prepaid of Vodafone prepaid te gebruiken. Deze
werken probleemloos in heel Nederland en Europa. Het is ook mogelijk om
Simyo, Lebara, of t-Mobile te gebruiken. De horloges hebben zowel data/internet
toegang nodig over 4G, en belminuten om te bellen. Raadpleeg onze website
voor de meest actuele GSM providers.

Kan ik gaan zwemmen met het horloge of tracker ?

Nee, onze toestellen zijn IP67 waterdicht. Ze kunnen een spatje water hebben,
maar ermee gaan zwemmen is niet mogelijk.

Uw horloge is offline ?

Als uw toestel offline is, dan ligt dat in de meeste gevallen aan de simkaart.
Veelal staat er geen prepaid of datasaldo meer op de simkaart. Waardeer uw
simkaart op, en start uw horloge opnieuw op. Uw toestel zal binnen enkele
minuten weer online zijn. Mochten wij een storing hebben, dan vermelden we dat
op www.belio.nl/blog

Is jullie APP gratis en bevat deze ook advertenties ?

Ja, onze APP is gratis te downloaden en te gebruiken. Onze APP bevat geen
advertenties. U dient wel akkoord te gaan met onze privacy en –algemene
voorwaarden voordat u gebruik kunt maken van onze APP.

9. Contact
U kunt op de volgende manieren in contact komen met ons.

BELIO©

Adres

:

de Opper 5

Postcode

:

8621 DZ

Woonplaats :

Heeg

KVK

:

52268845

BTW.NR

:

NL001466632B48

Website

:

BELIO.NL

Onze algemene e-mailadres is verkoop@belio.nl

Voor supportvragen zie www.belio.nl/support
Raadpleeg eerst ook onze FAQ kennisbank via www.belio.nl/faq

Facebook.com/beliohorloge

Eventuele storingen & laatste nieuws feiten vind u op:
www.belio.nl/blog
BELIO© is een handelsnaam van Handelsonderneming Hoekstra te Heeg

