Installatie handleiding BELIO
Bedankt voor de aankoop van een BELIO GPS Kinderhorloge. Om de installatie goed en
snel te laten verlopen willen we je vragen de onderstaande 10 stappen te volgen:
1. Koop een simkaart met een databundel
Je hebt een gratis KPN-simkaart ontvangen bij je bestelling, dit is een simkaart met een databundel. Mocht
je gebruik willen maken van een andere provider. Koop dan een prepaid simkaart van Vodafone, T-Mobile
of Simyo met databundel.

Let op: op de gratis KPN-simkaart staat € 2,50 beltegoed, als je de simkaart activeert zoals aangegeven op
de verpakking ontvang je gratis nog eens € 7,50 beltegoed.
2. Maak de simkaart pincode vrij
De simkaart werkt alleen als deze pincode vrij. Dit moet je doen door de simkaart in een mobiele telefoon
te stoppen. Per mobiele telefoon is het verschillend hoe je vervolgens de pincode eraf haalt. Raadpleeg
daarom de handleiding van je smartphone of zoek op internet hoe dit moet.
Voor iPhone: open ‘Instellingen’, navigeer naar ‘Telefoon’, ga onderaan naar ‘Simpincode’ en schakel de
pincode uit door het groene schuifje naar links te schuiven.

Let op: als de simkaart niet pincode vrij is, zal de BELIO niet werken. Zorg er dus voor dat de code eraf is
en test op je telefoon ook direct even de bel- en internetfunctie.
3. Stop de simkaart in de BELIO
Als de pincode van de simkaart af is, kun je deze in het horloge doen. Schuif hiervoor het klepje naar
achter, stop de simkaart erin en schuif het klepje weer naar voren, je hoort dan een klik ( lock ). Plaats nu
de accu in het horloge en schroef het horloge dicht met de meegeleverde schroevendraaier en schroefjes.
4. BELIO opladen
Laad het BELIO GPS Kinderhorloge op via de meegeleverde USB kabel. Wacht tot de laadmeter vol is voordat
je verder gaat naar stap 5.
5. GPS verbinding maken
Als je BELIO opgeladen is, neem hem dan mee naar buiten en zet hem aan. Het horloge gaat zichzelf nu
installeren en voor de eerste keer een GPS FIX maken. Dit is een eenmalig proces. Na enkele minuten wordt
de tijd, datum en dag goed weergegeven op het scherm van je BELIO.
Na ongeveer 2 minuten zie je het GPS logo in het scherm. Je BELIO maakt nu een GPS FIX. Wacht nu nog
even 3 minuten en ga dan weer naar binnen. Het GPS logo verdwijnt.

Let op: voer deze stappen zorgvuldig uit. BELIO heeft de buiten tijd nodig om een juiste GPS verbinden te
maken om ervoor te zorgen dat het horloge goed gelokaliseerd kan worden.

6. Download de BELIO App
Scan de QR code op de verpakking of ga naar de App Store of Google Play Store en download de BELIO
App.

Let op: als het BELIO GPS Kinderhorloge nog geen contact heeft gemaakt met GPS, dan is het nog niet
mogelijk om het horloge toe te voegen aan de App. De App zal het horloge dan nog niet herkennen.

7. Maak een hoofdaccount aan
Open de BELIO App en maak een hoofdaccount aan. Let op: alle telefoonnummers die je gaat registreren in
de App dienen te beginnen met de landcode ervoor. Voorbeeld: je mobiele telefoonnummer is
0612345678, vul dan in 0031612345678. De landcode voor Nederland is 0031 en voor België̈ 0032.
8. Koppel het horloge aan de App
Na het aanmaken van een hoofdaccount krijg je de melding om het horloge te koppelen aan de APP. Scan
hiervoor het IMEI nummer op de achterkant van de verpakking. Je kunt het IMEI nummer ook handmatig
invoeren. Het koppelen duurt 10 tot 30 seconden.
9. Stel de App verder in
In het hoofdscherm van de APP zie je nu het BELIO toestel in de lijst staan. “Swipe” met je vinger naar links
op het toestel in de lijst. Je komt nu in het “bewerk” gedeelte. Upload hier een foto van je kind, stel de
SOS-telefoonnummers in (met landcode ervoor, dus 0031612345678). Vul de telefoonnummers van
vrienden in, maximaal 5, en de 2 monitoringsnummers. De monitoringnummers zijn vaak gelijk aan de
SOS-telefoonnummers.
Sla de instellingen altijd op met het V teken, rechtsboven in de display.
10.
Je komt nu weer in de lijst met je horloge(s). Druk op het horloge in de lijst om naar de landkaart te gaan.
Check altijd het tijdstip in de kaart om te zien of je horloge online is.
Uw BELIO GPS Kinderhorloge is nu klaar voor gebruik J
Heb je na de installatie van je BELIO GPS Kinderhorloge nog vragen, kijk dan op de volgende pagina. Daar
staan de 12 meest gestelde vragen. Heb je een andere vraag of een toevoeging aan deze handleiding,
neem dan contact met ons op via info@altijdalleskwijt.nl.
Happy Finding,
Damian & Lars

VEEL GESTELDE VRAGEN
Vraag
Antwoord

Ik heb de BELIO geïnstalleerd maar ik zie een afwijking in de positionering van enkele
honderden meter. Ook staat er LBS+ in de kaart. Hoe zit dit ?
Waarschijnlijk heeft je BELIO toestel nog geen GPS fix gemaakt. Dit is erg belangrijk, en een
eenmalig proces. Schakel uw BELIO uit, en ga naar buiten. Zoek een open omgeving op, en
schakel uw BELIO toestel in. Wacht nu 5 minuten tot je het GPS logo ziet in de display.

Vraag
Antwoord

Ik zie een vreemde locatie in het buitenland
Gebruikt u wel een simkaart met een databundel (internet)? Dit is een vereiste om uw
BELIO® goed te laten functioneren

Vraag
Antwoord

Welke provider adviseren jullie?
Wij adviseren een prepaid simkaart met databundel te gebruiken van KPN, Vodafone, TMobile of Simyo.

Vraag
Antwoord

Ik krijg een foutmelding bij het opstarten van de BELIO. (Pin error)
Uw simkaart is niet pincode vrij gemaakt. Doe de simkaart opnieuw in een mobiele telefoon,
en schakel de pincode vraag uit via de instellingen. Zie stap 2 van de handleiding.

Vraag
Antwoord

Ik kan mijn BELIO niet bellen
Controleer de SOS-telefoonnummers bij de settings van het horloge. Alle telefoonnummers
dienen ingevuld te worden inclusief het landnummer. Voor Nederland is dat 0031. Als je
telefoonnummer 0612345678 is vul dan in: 0031612345678.

Vraag
Antwoord

De BELIO kan mij niet meer bellen
Check het saldo op simkaart. Veelal is dit het probleem. Veel providers hebben een handige
App waar je het saldo gemakkelijk kunt controleren en bijhouden.

Vraag
Antwoord

Hoe lang is de BELIO stand-by?
Het toestel heeft een stand-by tijd van 2 – 3 dagen, dit hangt af van het gebruik

Vraag
Antwoord

Kan ik met de BELIO gaan zwemmen?
Nee, de BELIO is waterdicht tot IP65. Dit betekend spat en –regenwaterdicht. Ga dus nooit
zwemmen met je BELIO.

Vraag
Antwoord

Wat is het laadadvies voor de BELIO?
Wij raden je aan om de BELIO iedere avond weer bij te laden, ca 30 minuten. Zo voorkom je
dat je kind nooit met een lege accu op pad gaat.

Vraag
Antwoord

Kan ik meerdere BELIO toestellen toevoegen aan mijn hoofdaccount?
Ja, zoveel als u maar wilt. Ideaal dus met meerdere kinderen.

Vraag
Antwoord

Hoeveel data (MB) verbruikt de BELIO per maand?
Gemiddeld verbruikt de BELIO® tussen de 10 tot 50MB per maand.

Vraag
Antwoord

Ik zie altijd GPS positionering, nooit WIFI. Terwijl het horloge binnen is.
De BELIO kies automatisch voor de beste methode van positioneren. Het kan dus zijn dat
GPS ook binnenshuis beter/betrouwbaarder is dan b.v. WIFI. Het kan ook zijn dat uw WIFI
router geen hotspot functie heeft of uitgeschakeld is.

