
Gebruikershandleiding 

  
SOSFriend, uw Persoonlijke GPS TRACKING systeem 
Beknopt overzicht & instellingen SOSFriend. 
Van harte gefeliciteerd met uw SOSFriend! Wij wensen u veel gebruiksplezier. 

 

SIM-kaart installatie: 

De (micro-)SIM-kaart is niet inbegrepen in het pakket. Een micro SIM-kaart is o.a. verkrijgbaar bij uw telecomprovider.  

- Draai de schroeven op de achterklep los en verwijder de afdekkap. 
- Plaats de SIM-kaart en zorg ervoor dat deze geactiveerd is, met beltegoed. 
- Plaats de afdekkap terug en draai de schroeven vast.  
 

 
 
 



Volg nu onderstaande stappen, voor een vlotte afronding:  
 

1. Wanneer u de SOSFriend voor het eerst gebruikt, dient u de interne batterij van de SOSFriend eerst volledig op te laden (duur: circa 2 à 3 uur). 
Hiervoor gebruikt u de meegeleverde USB laadkabel, dan wel het apart leverbare laadstation. 

2. Tijdens het opladen bereidt u de te gebruiken micro SIM-kaart voor, alvorens deze uiteindelijk te kunnen plaatsen in de SOSFriend. U plaatst 
hiervoor de betreffende micro SIM-kaart in een reguliere mobiele telefoon en controleert de instellingen van deze SIM kaart. De SIM-kaart 
dient te zijn geactiveerd, te zijn ontdaan van een eventuele PIN-code-beveiliging en de voicemail-functie dient te zijn gedeactiveerd. 

3. Wanneer de SOSFriend is opgeladen ontkoppelt u de SOSFriend van de USB laadkabel en plaatst u de te gebruiken micro SIM kaart in de 
SOSFriend. 

     Tip: noteer het telefoonnummer van de micro SIM-kaart voor de SOSFriend, gericht op verdere installatiewensen. 
4. Activeer de SOSFriend en plaats de SOSFriend in de open lucht, dan wel nabij een raam en wacht circa 4 minuten.    

    De SOSFriend maakt nu contact met een satellietsignaal. Groen lichtje knippert. 
5. Op dit moment zult u een instelling toewijzen aan de SOSFriend, specifiek gericht op de bewuste provider van de micro SIM-kaart die u gebruikt 

voor de SOSFriend; de zogeheten APN (Access Point Name). Hiervoor stuurt u een SMS vanaf uw reguliere mobiele telefoon naar het 
telefoonnummer van uw SOSFriend met het volgende bericht: 
“S1, APN van de provider”. Belangrijk: de aanhalingstekens “ niet opnemen in de SMS. Op uw reguliere telefoon ontvangt u de bevestiging 
middels een SMS, genaamd “Set APN OK! GPRS connecting” 

     NB. De APN-instelling van de SOSFriend staat standaard op (portalmmm.nl), Simyo KPN netwerk. 
 
U heeft het punt bereikt waarbij alles klaar is voor werkelijk gebruik. U kunt nu dan ook de gewenste telefoonnummers opgeven aan de SOSFriend; de 
telefoonnummers die zullen worden opgeroepen in geval van nood. 
 

6. Stuur nu met uw mobiele telefoon een SMS naar het nummer van de SOSFriend met het telefoonnummer dat u wilt gebruiken als ontvanger 
van de noodoproep.    Stuur hiervoor een SMS met de tekst: “A1, 0612345678 (het gewenste telefoonnummer)”. U ontvangt nu een bericht 
terug, op uw eigen mobiele telefoon, met de tekst: ‘Set mobile number 1 OK!’ 

    Optioneel: stuur een SMS van een tweede mobiele telefoon naar het SIM kaart telefoonnummer van de SOSFriend, met bericht: B1. Nu zal deze 
    tweede telefoon een SMS ontvangen met de tekst: Set mobile number2 OK!’. 

7. Ga naar www.smart-trackin.com  en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord, zoals te lezen op de laatste pagina van de meegeleverde 
     uitgebreide handleiding. In uw eigen zogeheten DashBoard ziet u nu de locatie van de SOSFriend geprojecteerd op de landkaart.   

NB. Als de Tracking Icon groen is gekleurd, is de SOSFriend online. 
8. Of ga naar www.sosfriend.nl : Hoe werkt SOSFriend: Hoe kan ik zien waar de SOSFriend zich bevindt? 

       

 

http://www.smart-trackin.com/
http://www.sosfriend.nl/


Meest belangrijke functies (toets enkel de letters en/of nummers tussen ‘’, de aanhalingstekens)  
Bij het versturen van een SMS geldt:  
-‘0’ staat voor functie gedeactiveerd,  
- ‘1’ staat voor functie geactiveerd  

 
Instellingen:  
- ‘A1’ om het eerste telefoonnummer in te stellen (belfunctie wordt geactiveerd)  
- ‘B1’ om het eerste telefoonnummer in te stellen (dat een notificatie ontvangt)  
- ‘C1’ om het tweede telefoonnummer in te stellen (dat een notificatie ontvangt)  
 
 
- ‘name1,gebruikersnaam’, om de naam van de SOSFriend op te slaan. Voorbeeld Jan, Anna. 
- ‘FL1’ om de valdetectie te activeren  

 
 
Hoofdfuncties van de SOSFriend  
- Druk de Power/Call knop en SOS knop tegelijk in, gedurende 3 seconde om uw SOSFriend uit te zetten. U hoort een biep. 
- Druk op de SOS in binnen drie seconden om een SOS bericht uit te sturen en vervolgens te bellen  
- Druk op de Call knop (het telefoontje) gedurende 3 seconde om een belverbinding te maken. Deze functie werkt alleen op ‘A1’.  

 
Hoofdfuncties, vanuit uw eigen mobiele telefoon, naar de SOSFriend:  
- Stuur een SMS ‘Loc’ (naar het telefoonnummer van de SOSFriend), voor de locatiegegevens van de SOSFriend  
- Stuur een SMS ‘Status’, voor een volledig overzicht van de gegevens en instellingen van de SOSFriend  
- Stuur een SMS ‘Version’, om het IMEI nummer van de SOSFriend te ontvangen 

 
 
Tracking: 
www.smart-tracking.com of mobiele website: m.smart-tracking.com 
 
Of download App op www.sosfriend.nl tab Hoe werkt SOSFriend / Hoe kan ik zien waar de SOSFriend zich bevindt? 
      

http://www.smart-tracking.com/
http://www.sosfriend.nl/


Login:  
Gebruikersnaam:  Zie achterste pagina van de uitgebreide Engelse handleiding (bij geleverd in doos) 
Wachtwoord:   Zie achterste pagina van de uitgebreide Engelse handleiding (bij geleverd in doos) 
IMEI:    Zie achterste pagina van de uitgebreide Engelse handleiding (bij geleverd in doos) 
 
 


