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Inhoud verpakking / onderdelen

1 Luidspreker

2 Bovenste knop

3 Resetknop

4 Onderste knop

5 Oplaadkabel

6 Magnetische oplaadaansluiting
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Algemeen
Deze bedieningshandlei-
ding hoort bij de Tracki-
mo Watch 2G/3G 
GPS-Tracker, hierna aan-

geduid als tracker. Deze bevat be-
langrijke informatie over 
ingebruikname en bediening. Lees 
deze bedieningshandleiding en met 
name de veiligheidstips zorgvuldig 
door voordat u de tracker in gebruik 
neemt. Wanneer deze handleiding 
niet in acht wordt genomen, kan dit 
leiden tot ernstig letsel of beschadi-
ging van de tracker.

De bedieningshandleiding is geba-
seerd op de in de Europese Unie 
van kracht zijnde regels en normen. 
Neem in het buitenland tevens de 
aldaar van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving in acht.

Bewaar deze bedieningshandlei-
ding om deze in de toekomst te 
kunnen raadplegen. Indien u de 
tracker doorgeeft aan anderen 
dient u deze bedieningshandlei-
ding beslist mee te geven.

Verklaring van de symbolen

Conformiteitsverklaring 
(zie hoofdstuk "Con-
formiteitsverklaring"): 
Producten voorzien van 
dit symbool voldoen 
aan alle in de Europese 
Economische Ruimte 
van toepassing zijnde 
voorschriften.

Producten met dit sym-
bool vallen onder be-
schermingscategorie II.
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Het FCC-logo markeert 
elektronische apparatuur 
die voldoet aan de normen 
van de FCC, de Ameri-
kaanse Federal Communi-
cations Commission. Ook 
betekent het symbool dat 
voldaan wordt aan nor-
men, bijvoorbeeld van de 
International Standardizati-
on Organisation (afkorting: 
ISO).

Signaalwoorden
In deze gebruiksaanwijzing worden de 
volgende signaalwoorden gebruikt:

WAARSCHUWING!
Dit woord duidt op gevaar van een 
gemiddeld hoog risico, dat wanneer 
het niet voorkomen worden kan lei-
den tot de dood of ernstig letsel.

LET OP!
Hiermee wordt gewaarschuwd voor 
mogelijke materiële schade.

Beoogd gebruik
De tracker is geschikt voor het 
lokaliseren van een voorwerp of 
levend wezen. 

Gebruik de tracker uitsluitend 
zoals omschreven in deze bedie-
ningshandleiding. Elke andere 
toepassing valt buiten het beoogde 
gebruik en kan leiden tot materiële 
schade en zelfs persoonlijk letsel. 
De tracker is geen speelgoed. 

De fabrikant en de dealer aanvaar-
den geen aansprakelijkheid voor 
schade ontstaan door ondeugdelijk 
gebruik en andere toepassingen 
dan het beoogde gebruik.



NL 106

Veiligheid
WAARSCHUWING! 

Gevaar van elektrische 
schokken!

Een ondeugdelijke elektrische in-
stallatie of te hoge netspanning kan 
elektrische schokken veroorzaken.

 − Sluit de tracker en de oplaad-
kabel uitsluitend aan indien de 
netspanning van het stopcontact 
gelijk is aan de vermelding op 
het typeplaatje.

 − Sluit de oplaadkabel uitsluitend 
aan op een goed toegankelijk 
stopcontact zodat u deze bij sto-
ringen snel kunt loskoppelen.

 − Gebruik de tracker niet wan-
neer deze zichtbare beschadi-
gingen vertoont of wanneer de 
oplaadkabel defect is.

 − Indien de oplaadkabel 
beschadigd is, dient deze uit 
veiligheidsoverwegingen te 
worden vervangen door de fa-
brikant of diens klantenservice 
of een daarmee vergelijkbare 
bevoegde persoon.

 − Laad de accu uitsluitend op met 
de meegeleverde oplaadkabel.

 − Open de behuizing van de 
tracker nooit zelf, maar laat de 
reparatie over aan deskundi-
gen. Wend u daarvoor tot een 
deskundige reparateur. De aan-
sprakelijkheid en garantie zijn 
uitgesloten bij zelf uitgevoerde 
reparaties, ondeugdelijke aan-
sluiting of onjuiste bediening.

 − Bij reparaties mogen uitslui-
tend onderdelen worden 
gebruikt die overeenkomen 
met de oorspronkelijke spe-
cificaties. In deze tracker zijn 
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elektrische en mechanische 
componenten verwerkt die 
absoluut noodzakelijk zijn ter 
bescherming tegen gevaren.

 − Dompel de oplaadkabel en de 
tracker nooit onder in water of 
andere vloeistoffen. 

 − Houd de tracker en alle toebe-
horen altijd ver van open vuur 
en hete oppervlakken.

 − Knik de oplaadkabel niet en leg 
hem nooit over scherpe randen.

 − Gebruik de oplaadkabel uitslui-
tend binnenshuis. Gebruik de 
oplaadkabel nooit in vochtige 
ruimtes of in de regen.

 − Voorkom dat kinderen voor-
werpen in de tracker steken.

WAARSCHUWING! 
Explosie- en brandgevaar!

Ondeskundig hanteren van de accu ver-
hoogt het risico van brand en ontploffing.

 − Bescherm de tracker tegen 
mechanische beschadigingen.

 − Stel de accu niet bloot aan gro-
te hitte of direct zonlicht, vuur 
etc. De omgevingstemperatuur 
mag niet lager dan -20 °C of 
hoger dan +60 °C zijn.

 − Gebruik voor het opladen uitslui-
tend de originele toebehoren.

 − Berg de tracker altijd op in een 
droge omgeving met de juiste 
temperatuur.

 − Probeer de accu nooit uit de 
tracker te verwijderen met spit-
se of scherpe voorwerpen.

 − Laat de tracker niet vallen, haal 
hem niet uit elkaar en probeer 
geen wijzigingen aan te brengen.

 − Vervoer de tracker niet samen 
met metalen voorwerpen en 
berg hem ook niet op met 
metalen voorwerpen.



NL 108

 − Haal de tracker niet uit elkaar en 
probeer hem niet te wijzigen.

 − Gebruik de tracker niet in 
gebieden met veel elektrostati-
sche elektriciteit.

WAARSCHUWING! 
Bijtende zuren!

Bij beschadiging kunnen bijtende 
zuren uit de accu lopen die ernstige 
brandwonden kunnen veroorzaken.

 − Maak de accu nooit open.
 − Trek altijd beschermende 

handschoenen aan wanneer u 
merkt dat de accu leegloopt.

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor kinderen en per-

sonen met fysieke, sensori-
sche of mentale beperkingen 

(bijvoorbeeld gehandicap-
ten, ouderen met fysieke en 

mentale beperkingen) of 

personen die niet beschikken 
over de nodige ervaring en 

kennis (bijvoorbeeld oudere 
kinderen).

 − De tracker is geen speelgoed. 
Mocht u de tracker mee willen 
geven aan uw kind, geef het 
dan instructies over de gevaren 
en de bediening van de tracker.

 − Laat kinderen nooit spelen met 
de folie van de verpakking. 
Kinderen kunnen erin verstrikt 
raken en stikken.

 − Laat kinderen niet spelen 
met de kleine onderdelen. 
Ze kunnen deze inslikken en 
vervolgens stikken.

Eerste activering
Controleer de verpakking

LET OP
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Kans op beschadiging!
Wanneer de verpakking geopend 
wordt met een scherp mes of een 
ander spits voorwerp kan de tracker 
snel beschadigd raken.

 − Ga dus uiterst voorzichtig te 
werk bij het openen van de 
verpakking.

1. Pak de onderdelen uit de 
verpakking.

2. Controleer of alle componenten 
aanwezig zijn.

3. Controleer of alle componenten 
intact zijn. Gebruik de tracker niet 
indien u beschadigingen ziet. 
Neem in dat geval contact op 
met de fabrikant.

Accu opladen

Wanneer u de tracker voor het 
eerst uitpakt is de accu nog niet 

opgeladen. Ga voor het opladen als 
volgt te werk:

1. Sluit de stekker van het op-
laadsnoer aan op de magneti-
sche oplaadaansluiting van de 
tracker.

2. Koppel het andere eind van de 
oplaadkabel aan een USB-voe-
dingadapter en sluit deze vervol-
gens aan op een stopcontact. U 
kunt de oplaadkabel ook verbin-
den met een computer.

3. Laad de tracker gedurende 12 
uur op. 

4. Koppel de oplaadkabel dan los. 

Tracker inschakelen

1. Ga naar buiten met de tracker en 
zorg dat deze zich onder de vrije 
hemel bevindt. 
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2. Houd de bovenste knop ten min-
ste 5 seconden ingedrukt.

De tracker wordt ingeschakeld.

3. Leg de tracker neer en wacht en 
ten minste 15 minuten.

De tracker voert zijn eerste GPS-po-
sitionering uit. Dit is nodig om 
op de correcte manier te kunnen 
functioneren. Hierna is de tracker 
gereed voor gebruik en kan hij ge-
activeerd worden.

Tracker activeren

1. Open een internetbrowser en ga 
naar de website:
www.trackimo.eu

2. Selecteer een taal.

3. Klik op "Activeren", maak een 
account aan en volg de verdere 
aanwijzingen.

U kunt de tracker ook activeren via de 
app. Ga hiervoor als volgt te werk:

4. Download de app hieronder (zie 
hoofdstuk ‘App installeren’).

5. Klik op ‘Registreren’ en volg de 
instructies om u te registreren, of 
meld u aan met een uw bestaan-
de account.

6. Selecteer ‘Apparaat activeren’ in 
het bedieningsmenu en volg de 
instructies.

App installeren
Download de gratis trackimo app 
via de Google-Playstore of de Ap-
plestore en installeer deze op uw 
smartphone. Log vervolgens in op 
het account dat u op de website 
hebt aangemaakt.

Tip: U kunt het accuverbruik beper-
ken door via het menu van de app 
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of de homepagina het lokalisatie-in-
terval UIT te schakelen. De tracker 
zelf moet niet uitgeschakeld worden. 
Laad de accu van tijd tot tijd op en 
altijd wanneer u de melding krijgt dat 
de acculading nog 10 % bedraagt. 

Functies

Tracker in- en uitschakelen
Houd de bovenste knop tenminste 
5 seconden ingedrukt om de trac-
ker in- of uit te schakelen. 

Klok instellen

1. Sluit de tracker met de oplaadka-
bel aan op een voedingsbron.

2. Houd de onderste knop inge-
drukt om in de klokmodus te 
activeren.

3. Selecteer met de bovenste knop 
achtereenvolgens het jaar, de 

maand, de dag en de tijd. Door 
de onderste knop even in te 
drukken kunt u de betreffende 
datum- en tijdinstelling wijzigen.

4. Bevestig de instellingen door de 
onderste knop ingedrukt te houden.

Tip: Zodra de tracker voor het eerst 
een GPS-signaal ontvangt wordt de 
tijdzone automatisch op zone 0 in-
gesteld. Stel daarna de lokale tijd in. 
De tracker zal vervolgens de kloktijd 
aan de hand daarvan opslaan.

SOS-bericht
Houd de onderste knop ingedrukt 
om een SOS-bericht te versturen: 
Daardoor wordt uw positie en een 
tekstbericht verzonden naar het 
door u opgegeven telefoonnum-
mer, respectievelijk e-mailadres. In 
het display van de tracker wordt de 
melding "SOS" weergegeven.
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Stappenteller
De tracker is voorzien van een 
stappenteller:

 − druk de bovenste knop kort in 
om de stappenteller te active-
ren. In het display word het tot 
dat moment gelopen aantal 
stappen weergegeven.

 − Door de onderste knop ingedrukt 
te houden terwijl de stappenteller 
geactiveerd is, wordt de stappen-
teller opnieuw op 0 gezet.

 − Druk nogmaals op de bovenste 
knop om de stand-bymodus te 
activeren.

Instellingen resetten
Druk de resetknop in om alle instel-
lingen te resetten.

Geofencing 
Een geofence is een door u zelf inge-
stelde afgebakende virtuele zone. U 

ontvangt een melding zodra de trac-
ker deze zone verlaat of binnenkomt. 
1. Selecteer de tracker op de tracki-

mo homepagina of in uw app.

2. Klik op “hindernissen”.

3. Klik op de button “Een nieuwe 
hindernis instellen”.

Rond de actuele positie van uw 
tracker wordt een roze rechthoeki-
ge zone afgebakend (of vertoond in 
het midden van de kaart).

 − U kunt ook een adres invoeren 
om een zone af te bakenen.

 − U kunt een vooraf gedefinieerd 
oppervlak selecteren.

 − U kunt de grootte wijzigen 
door de rechthoek groter of 
kleiner te trekken en u kunt de 
rechthoek verschuiven.

4. Zodra de zone ingesteld is, geeft 
u de geofence een naam en klikt 
u op “Opslaan”.
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3. Zet de functie Bewegingsmelder 
“Aan”. 

4. Voeg eventueel een contact toe.

5. Klik op “Opslaan”.
Melding lage accucapaciteit
U ontvangt een melding zodra de accu 
van de tracker begint leeg te raken.

1. Selecteer de tracker op de tracki-
mo homepagina of in uw app.

2. Ga naar “Instellingen”.

3. Zet de functie “Melding lage ac-
cucapaciteit” “Aan”. 

4. Voeg eventueel een contact toe.

5. Klik op “Opslaan”.

GPS-signaal en ontvangst
De tracker gebruikt GPS-technologie 
(Global Positioning System) om uw 
huidige locatie te berekenen. Hier-
voor ontvangt het apparaat signalen 

5. Nu kunt u voor de meldingen extra 
telefoonnummers (voor melding via 
SMS) of e-mailadressen invoeren.

Snelheidsalarm
U ontvangt een melding zodra de 
tracker sneller beweegt dan een 
vooraf ingestelde snelheid.

1. Selecteer de tracker op de tracki-
mo homepagina of in uw app.

2. Ga naar “Instellingen”.

3. Voer een snelheid in.

4. Voeg eventueel een contact toe.

5. Klik op “Opslaan”.

Bewegingsmelder
U ontvangt een melding zodra de 
tracker begint te bewegen.

1. Selecteer de tracker op de trackimo 
homepagina of in uw app.

2. Ga naar “Instellingen”.
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herkennen aan het semi-transparante 
blauwe cirkel rondom de locatie.

Schoonmaken

LET OP
Kans op beschadiging!

Ondeskundig gebruik van de tracker 
kan leiden tot beschadigingen.

 − Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen, metalen 
of harde nylonborstels en ook 
geen scherpe of metalen voor-
werpen als messen, metalen 
sponzen etc. Hierdoor kan het 
oppervlak beschadigd raken.

 − Dompel de tracker nooit onder 
in water en gebruik ook geen 
stoomreiniger om hem te 
reinigen. De tracker kan anders 
beschadigd raken.

van GPS-satellieten uit de ruimte. De 
GPS-signalen zijn eenvoudig te ont-
vangen wanneer het apparaat zich 
buiten of in de auto bevindt. 

Het GPS-signaal wordt echter ge-
blokkeerd als de tracker zich in een 
gebouw of onder een betonnen dak 
bevindt. Ook wanneer de tracker bij 
het raam ligt, kan het signaal geblok-
keerd of omgeleid worden. In dergelij-
ke gevallen gebruikt het apparaat een 
alternatieve methode om de positie te 
bepalen. De positie wordt dan bepaald 
door nabijgelegen WIFI-routers of 
signalen van nabijgelegen mobiele 
telefoonantennes te identificeren. Dit 
is minder nauwkeurig dan de GPS-po-
sitie en kan honderden meters van de 
tracker zijn verwijderd. Wanneer het 
apparaat een positie gebruikt die op 
GSM-technologie is gebaseerd (ook 
wel GSM-gebaseerde locatie) kunt u dit 
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 − Doe de tracker nooit in de 
vaatwasmachine. De tracker 
gaat dan onherroepelijk kapot.

1. Reinig het oppervlak met een 
vochtig doekje. 

2. Droog alle onderdelen daarna 
grondig af.

Opbergen
 − Leg de tracker in de originele 

verpakking of een doos van 
dezelfde omvang.

 − Bewaar de tracker op een 
droge schone plaats buiten 
het bereik van kinderen.

Technische gegevens 2G-model
Model: TRKM017

Accu: Li-Ion, 500 mAh

Ingangsspanning: 5 V, 500 mA

Beschermingsklasse: IP65

Beschermingscategorie:

Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C

Accutijd: 24–72 uur, >56 uur (stand-bytijd)

GSM-antenne: LDS-antenne
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Locatieplatform GSM/WCDMA: MTK2503

Locatieplatform GPS: MTK2503

Frequentiebereik: Quad GSM 850/GSM 900/DCS1800/
PCS1900 

Wi-fi: Ja

Bluetooth: TI CC2541 BT4.0

Afmetingen: ca. 51 × 38 × 13 mm

Gewicht: ca. 40 g 

Technische gegevens 3G-model
Model: TRKM017-3G

Accu: Li-Ion, 500 mAh

Ingangsspanning: 5 V, 500 mA

Beschermingsklasse: IP65

Beschermingscategorie:

Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C

Accutijd: 24–72 uur, >56 uur (stand-bytijd)

Locatieplatform GSM/WCDMA: MTK6276
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Locatieplatform GPS: MTK3337

Frequentiebereik: GSM GSM 850/GSM 900/DCS 1800/ 
PCS 1900 WCDMA 850/900/1900/2100

Wi-fi: Ja

Afmetingen: ca. 51 × 38 × 14,6 mm

Gewicht: ca. 40 g 

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart NDM Net-
work dat GPS-tracker model 
TRKM017-3G/TRKM017 

voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-con-
formiteitsverklaring kan gedown-
load worden via: https://trackimo.
eu/de/download/

Afvoer

Verpakking afvoeren
Voer de verpakking af 
conform de 
voorschriften voor 
afvalscheiding. Doe 

karton bij het oud papier en 
plasticfolie bij het recycle-afval.

Tracker afvoeren
(Van toepassing in de Europese 
Unie en andere Europese staten 
met afvalscheiding).
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Oude apparatuur mag 
niet afgevoerd worden 
via het huisafval! 
Wanneerde tracker niet 
meer gebruikt kan worden, 

bent u als consument wettelijk ver-
plicht deze gescheiden van het 
huisafval af te voeren en in te leve-
ren bij bijv. het inzamelpunt van uw 
gemeente. Hiermee wordt gewaar-
borgd dat oude apparaten op de 
voorgeschreven manier worden ge-
recycled en wordt het milieu ontzien. 
Daarom zijn elektrische apparaten 
voorzien van dit symbool.

Batterijen en accu's 
mogen niet afgevoerd 
worden via het 
huisafval! 

Als consument bent u wettelijk 
verplicht alle batterijen en ac-
cu's, ongeacht of ze wel of geen 
schadelijke stoffen* bevatten in te 
leveren bij het inzamelpunt van uw 
gemeente of bij een winkel om op 
een milieuvriendelijke manier te 
kunnen worden gerecycled.

*aangeduid als: Cd = cadmium,  
Hg = kwik, Pb = lood
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