
 

4G Polsknop 

Downloaden van de APP 
Download de APP Any Tracking via Google Play of de App Store. 

 

Apparaat Id : deze vind je terug op de achterzijde van het alarm 

Wachtwoord : standaard 123456, deze kan je later wijzigen via de APP 
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Zorg ervoor dat de PIN code van uw SIM uitgeschakeld is. 

Bij een prepaid kaart: alvorens de SIM te gebruiken in uw Seniorenalarm, dient u er een keer mee uit te bellen, 
dit vanuit een gewoon GSM toestel. Zo is de kaart zeker acEef. 

Zorg ervoor dat er genoeg beltegoed op uw kaart staat. 



 

In brengen SIM kaart 
Formaat is NANO dus kleinste formaat. SIM kaart moet 4G ondersteunen en mobiele data acEef. 

Zorg ervoor dat de PIN code is uitgeschakeld en acEveer de kaart door er eerst een gesprek mee uit 
te voeren en te laten doorgaan. 

Breng de SIM kaart in aan de linkerkant van het alarm. Koperen kant naar boven gericht en de kant 
met het hoekje af er eerst in. Klik tot de SIM kaart vergrendelt. Sluit goed terug af ivm waterdichtheid 

Opladen van het alarm 
Laadt het alarm voor gebruik eerst volledig op, Je ziet het baMerij percentage rechts bovenaan op het 
scherm. Bij gebruik zal er een melding gestuurd worden naar de APP indien de baMerij onder de 10% 
komt. Het alarm zal ook zeggen ‘baMery low’. 

Alarm aan- en uitschakelen 
AanzeMen : druk op de SOS knop tot je een trilling voelt, tone hoort en de leds oplichten 

Uit zeMen : via de APP 

Alarm slaan 
Druk op de SOS knop tot het alarm trilt. De nummers worden nu 1 voor 1 gebeld. Je kan de cyclus ook 
steeds stoppen door terug op de SOS knop te drukken. 

je kan er via de instellingen in de APP ook voor kiezen om de gealarmeerde nummers een SMS te 
laten ontvangen. In deze SMS krijg je dan ook een Google-link met de locaEe. Je schakelt hiervoor de 
‘SMS waarschuwingsschakelaar’ op ‘inschakelen’ 

Foto nemen 
Via de APP kan je een foto aanvragen. Dit kan handig zijn om te bekijken in welke omgeving het alarm 
zich bevindt. Je kan kiezen om 1,2 of 3 foto’s te nemen. Je kan deze dan bekijken via de APP 

Instellingen via de APP 

Posi=e bepaling 
Via de APP kan je ten allen Ejde de actuele posiEe van het alarm opvragen. Let wel op : GPS werkt 
alleen buiten, dus binnen krijg je mogelijk geen of een (sterk) afwijkende GPS bepaling. 

Via de knop ‘historie’ kan je de  verschillende posiEes uit het verleden op een kaart zien (APP) 

In en uit zone 
Via de APP kan je een bepaalde zone instellen en dan zal je een melding ontvangen in de APP 
wanneer deze zone in of uit gegaan wordt. 

Je kan via de APP ook de frequenEe instellen, dit is handig als je een historiek wil opvragen van waar 
iemand geweest is. Let wel op, hogere frequenEe is meer baMerij en meer data verbruik op de SIM 
kaart. 
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Instellingen 
Verander wachtwoord 

Hier kunt u 123456 aanpassen naar een persoonlijk wachtwoord 

Hoofd monitor nummer 

Dit is het master nummer, het ontvangt de SMS’en en andere meldingen van de telefoon. 

Instellen van de alarmnummers 

Hier kunt u 3 nummers opgeven die gebeld worden en SMS ontvangen in geval van alarm.  

Telefoonnummer 

Hier kun je de nummers opgeven die naar het alarm mogen bellen. Enkel nummers in de lijst kunnen 
bellen naar het alarm, de niet opgenomen worden geblokkeerd. Via “antwoord modus’ kan je 
bepalen of het toestel automaEsch de oproep aanneemt of dat je deze moet aannemen door op de 
knop te drukken. 

Pratende klok 

Bij een korte druk op de SOS knop geea het alarm de Ejd weer, let op dit is in het Engels. 

Telefoonnummer 

Hier kun je de nummers opgeven die naar het alarm mogen bellen. Enkel nummers in de lijst kunnen 
bellen naar het alarm, nummers niet opgenomen in de lijst worden geblokkeerd. 

Veilige modus 

Schakel deze in voor de beste beveiliging. 

Alarmschakelaar voor vallen 

Schakel de ‘on’ en ook ‘herinnering per telefoon’ op ‘on’ als je een oproep wil ontvangen in geval van 
een val alarm. 

Niveau instellingen valalarm 

In te stellen tussen niveau 1 en 6. 1 is meest gevoelig en 6 minst gevoelig. Is abankelijk van persoon 
tot persoon, beste is starten op 3 en aanpassen indien nodig. Meldingen via de APP  
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Meldingen 

Via de ‘bel’ bij instellingen kan je de alarmmeldingen via de APP inschakelen. Zorg er wel voor dat de 
machEging voor meldingen toegestaan is voor de AnyTracking APP 

TN-Invest BV 

Esdoornstraat 52 

8300 Knokke  

Seniorenalarmen.be  

Seniorenalarmen.nl  

+32479696948                                                                                                                        
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