GPS BOSS
HANDLEIDING
“Doe-het-zelf pakket”

Alles wat je moet weten, om zelf een GPS horloge in te stellen met
een SIM kaart en de Nederlandstalige app.

In gebruik nemen van het horloge
Om optimaal gebruik te kunnen maken van je GPS kinderhorloge zijn er een tweetal stappen nodig.
Zodra deze stappen zijn uitgevoerd, kun je het horloge verder instellen via de Nederlandstalige app
Asterium.
Stappen:
1. Mirco SIM kaart met spraak en internet;
2. App installeren op je telefoon (kan op meerdere telefoons).

1. De SIM kaart:
Je hebt een Micro SIM kaart nodig voor het horloge. Het maak niet uit of je een prepaid kaart neemt of
een abonnement. Het GPS horloge verbruikt weinig, dus wij adviseren om een prepaid kaartje te nemen.
Zo heb je lage maandelijkse kosten.
Let op: Indien je gekozen hebt voor ons pakket “GEMAK” wordt je horloge inclusief geactiveerde en reeds
opgewaardeerde SIM kaart geleverd. Deze stap kun je dan overslaan.
Heb je zelf al een werkende Micro SIM kaart, doe deze dan in het horloge. Installeer vervolgens de app
op je telefoon en koppel de app aan het horloge (zie 5. Installeer de app op je telefoon).
GPS BOSS TIPS AANKOOP SIM KAART:
1. Bestel een pre paid kaartje bij Lebara (onderdeel van KPN).
a. Bestel je SIM kaart via onderstaande URL:
https://mobile.lebara.com/nl/nl/checkout/multi/delivery-address/add
b. Levertijd is 24 tot 48 uur.
2. Bij ontvangst van de SIM kaart dien je deze te activeren.
a. Plaats de SIM in een telefoon;
b. Bel 1244, volg de instructies, en je krijgt te horen dat de SIM kaart geactiveerd is.
3. Maak een account op Lebara, om de SIM kaart op te waarderen.
a. Via https://mobile.lebara.com/nl/nl/login maak je het account aan.
4. Nu je een account hebt, kun je de SIM kaart opwaarderen. Wij adviseren de prepaid vorm Lebara One.
Hiermee verbruikt het horloge ongeveer €3 p/mnd.
a. Als je de keuze hebt gemaakt welk bedrag je wilt opwaarderen, kun je een kortingscode invoeren. Met
de code “korting” krijg je tijdelijk 50% korting op je eerste opwaardering.
Let op: dit is een tijdelijke actie van Lebara. GPS Boss heeft geen zeggenschap in de duur van deze actie.
5. In je Lebara account zie je het opwaardeerbedrag staan.
6. Haal het SIM kaartje uit de telefoon, en stop deze nu in het horloge;
7. Zet het horloge aan door enkele seconde de aan/uit-knop ingedrukt te houden.

2. Installeer de app op je telefoon
Wij adviseren je om de app Asterium te gebruiken. Op dit moment is Asterium de meest accurate app.
Je kunt de app op meerdere telefoons installeren, met hetzelfde account. Zo kunnen meerdere mensen
tegelijkertijd 1 horloge volgen. Handig voor beide ouders!
1. Zet het horloge aan;
2. Voor Android toestellen, ga naar de play store. Voor Apple
toestellen ga je naar de App Store.
3. Zoek de app Asterium (Family locator/ GPS tracker) en installeer deze.
4. Open de app, en druk op registratie.
a. Druk op registratie.
b. Vul je e-mail adres in.
c. Je ontvangt per e-mail een automatisch gegenereerd wachtwoord.
d. Login in de app met dit wachtwoord.

5. Koppel het horloge met de app.
a. Open de app.
b. Midden in het scherm zie je een horloge als afbeelding. Druk erop.
c. Druk nu op Q50 kid Smartwatch.

d. Druk op de QR code rechts naast het veld IMEI/ID.

e. Scan met je telefoon de achterkant van het horloge (waar de sticker met de
QR code geplakt zit).

f. Het registratienummer wordt nu geheel automatisch ingevuld.
g. Druk op volgende.

h. Je krijgt nu de de melding dat het apparaat gevonden is. Ook zie je een
kleine afbeelding met daarin een druppel van de locatie waar het horloge zich
bevind.
i. Druk weer op volgende.

j. Het horloge is nu succesvol gekoppeld aan de app.

k. Als je nu de app opent, zie je het horloge op de kaart.

3. Problemen
1. Ik kan geen account registreren
Krijg je een foutmelding bij het invullen van het ID (bestaat niet of is al geregistreerd)? Neem contact met
ons op, zodat we dit voor je kunnen oplossen.
2. Het horloge heeft geen verbinding met internet.
Check of je SIM kaart 2G netwerk ondersteunt. Dit is nodig voor het horloge om te kunnen functioneren.
3. Het horloge krijgt geen GPS locatie terwijl het toch buiten is?
De eerste keer kan het horloge wat tijd nodig hebben om de juiste GPS locatie te vinden. Ga met het
horloge naar buiten op een plaats waar er geen hoge gebouwen in de directe omgeving zijn. Druk op de
‘Zoek locatie’ knop in de app. De app stuurt het locatiecommando, binnen 1 minuut moet het horloge
een GPS locatie vinden.
4. Het horloge geeft offline aan in de app
Mogelijk is het datategoed op. Datategoed wordt gebruikt voor het doorsturen van de positiegegevens.
Is dit tegoed op dan zal de dataverbinding van het horloge stoppen en geeft het horloge een offline
melding in de app.
5. Het horloge wil niet meer opladen
Wanneer de accu van het horloge helemaal leeg is, kan een paar minuten duren voordat de oplaadcyclus
start. Laat het horloge aan de oplaadkabel liggen en wacht totdat het groene batterij
icoontje verschijnt. Start het opladen niet binnen 5 minuten, controleer dan of de USB kabel mogelijk
defect is.
Heb je een andere vraag? Bekijk snel de Veelgestelde Vragen op onze website via:
www.gpsboss.nl/veelgestelde-vragen-gpsboss

www.gpsboss.nl

GPS Boss behoudt het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan deze handleiding, zonder hiervan
melding te maken. Prijzen, kleuren en voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Bij vragen, neem contact
met ons op via info@gpsboss.nl

