
Handleiding SmartWatch 4 Kids  
 
Om het horloge juist te installeren dient u een aantal stappen te doorlopen. 
Voor het gebruik van de SmartWatch 4 Kids heeft u een microsimkaart nodig die zowel over bel 
en data tegoed beschikt. 
Dit kan een Sim-only abonnement zijn of een Pre-paid abonnement. 
U dient de pincode op de simkaart uit te schakelen, dit doet u door eerst de simkaart in u 
smartphonetelefoon te plaatsen en de pincode uit te zetten. 
Vergeet ook de simkaart niet te activeren indien nodig. 
Vervolgens kun je de sim kaart in de smartwatch plaatsen, dit kan of aan de zijkant, of door het 
achter kapje eraf te halen en daar de simkaart onder de batterij te plaatsen. 
 
Stap 1: 
De app SETracker2 downloaden in de app/playstore. 
Wanneer je deze hebt gedownload dien je een account aan te maken dit doe je door in de app 
links boven op register te drukken. 

 
Wanneer je dit gedaan hebt kun je de smartwatch registreren. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Je krijgt een gelijkwaardig scherm zoals hieronder: 

 
 
De QR code die je nodig hebt bevindt zich op de smartwatch. 
Wanneer je de smartwatch aanzet swipe je naar links of recht tot dat je Device info tegenkomt 

 
Druk erop en druk vervolgens op register code 

 
Dan komt de QR code tevoorschijn die je nodig hebt om te registreren. 
 
 



 
 
De tijd instellen 
Ga in het menu van de app naar tijdszone 

 
Vervolgens opent er een lange lijst tijden, zet de tijd op East: GMT+01:00 en de tijd zal 
automatisch op de juiste tijd en datum verschijnen. (Misschien de smartwatch even opnieuw 
opstarten) 
 
Telefoonnummers toevoegen. 
 
Ga in het menu naar Telefoonboek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vervolgens klik je op toevoegen  

 
Vul een telefoonnummer en naam in en druk op save. 
Nu kun je het telefoonnummer bellen of een bericht sturen vanaf de smartwatch. 
 
 
Heb je problemen met het installeren? 
 

- Het horloge heeft een pincode nodig 
Als dit het geval is heb je de pincode van de simkaart niet uitgezet. Mocht je dit wel gedaan 
hebben start dan het horloge even opnieuw op. 
Anders even de simkaart uit het horloge halen en de stappen volgen die beschreven staan aan 
het begin van deze handleiding. 
Zet het horloge uit door 5 seconden op de power button te drukken tot het horloge bye 
aangeeft. Plaats opnieuw de simkaart en zet het horloge weer aan. 
- De app geeft aan dat het netwerk niet werkt. 
Deze melding krijgt u als de betreffende simkaart geen internet tegoed heeft, of als er geen 
netwerkverbinding gemaakt kan worden. Wanneer dit het geval is staat het horloge nog op de 
oorspronkelijke server en is deze niet aangepast naar jouw land. 
 
Stuur met je smartphone een sms naar het nummer van de sim kaart die in het horloge zit. 
In de sms type je de volgende code: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# 
 
Let op: type de code exact over, gebruik geen hoofdletters, geen spaties of iets anders. 
Je krijgt nu binnen korte tijd antwoord van het horloge. Een antwoord dat eindigt op OK is 
correct. 
 
Heb je binnen 15 minuten geen antwoord gebruik dan de volgende code: 
Pw,523681,ip,52.28.132.157,8001# 
Nu moet je binnen 15 minuten reactie hebben. 
 



Let op: de 6 cijfers achter ‘’pw’’ is het wachtwoord. Gebruik het wachtwoord dat bij u werkte. 
(dit is: 123456 of 523681)  
Hierna moet het horloge een activatie code gestuurd krijgen. Zoek de APN van provider op.  
Dit doe je door naar de volgende link te gaan: 
 http://eenvoudinmobiel.nl/instellingen/i nternet-instellingen/apn-instellingen/  
 
Hier staan de APN bij de providers in Nederland. Staat je APN hier niet tussen google dan 
even APN [vul hier je provider naam in] 
Ook heb je de landcode en netwerkcode nodig en deze vind je ook in het overzicht. 
MMC is de landcode 
MNC is de netwerkcode 
Schrijf al deze codes op. 
 
De laatste code bestaat uit meerdere delen en is als volgt opgebouwd: 
1. PW, 
2. Het wachtwoord dat je eerder hebt opgeschreven 
3. ,APN, 
4. APN code die je hebt opgeschreven 
5. ,,, 
6. Landcode en netwerkcode 
7. # 

 
Een voorbeeld van een correcte sms ziet er als volgt uit: 
 
Pw,123456,apn,internet,,,20408# 
 
Nu dien je weer een sms terug te krijgen met tekst dat ongeveer gelijk is aan onderstaand: 
Apn:internet;user:;passwork:;userdata:20408 
 
Codes van 3 grootste providers zijn: 
KPN: 20408 
Vodafone: 20404 
T-Mobile: 20416 

 


