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HANDLEIDING  

 

Doosinhoud: Horloge + Schroefjes en schroevendraaier + USB oplaadkabel + accu 

 

Geschikte providers: 

     
 

Model serie: L20 plus 
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Beste gebruiker                       
 

Nogmaals bedankt voor het aankopen van uw BELIO® horloge.  

Hieronder de belangrijkste functies van uw toestel: 

 

SOS Bellen: Uw BELIO® GPS horloge kan bellen en gebeld worden. 

Positionering: U kunt als ouder altijd zien waar uw kind is met GPS, WIFI, en 

LBS+ positionering. 

Remote alarm: U kunt via de app een alarm instellen voor uw kind. 

Meeluisteren: U kunt via de app meeluisteren op afstand.  

Veiligheidszone: U kunt als ouder een veiligheidszone instellen via de 

BELIO® app. Gaat uw kind uit de zone, dan ontvangt u een bericht. 

SMS: U kunt als ouder SMS berichten sturen naar uw BELIO®. 

Routehistorie: U kunt als ouder de routehistorie bekijken van uw kind. 

 

 
TIP: GEBRUIK DE QUICK SET UP ! 
 

In deze handleiding vind u alle informatie die u nodig heeft voor een 

correcte werking van uw BELIO® toestel. Voor een snelle start kunt u ook de 

quick setup handleiding gebruiken. Deze vind u op onze website 

www.belio.nl/support  
 

Met de QUICK SETUP bent u klaar in 10 minuten ! 

http://www.belio.nl/support
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Veiligheid waarschuwingen 
 

 Gebruik uitsluitend accessories en onderdelen die afkomstig of 

geadviseerd worden door BELIO®. Gebruik van onbekende materialen 

kan leiden tot schade aan uw BELIO® toestel. 

 Voor nooit zelf reparaties uit, maar laat dit doen door BELIO® of een 

geautoriseerde dealer van BELIO®. 

 Voorkom dat uw BELIO® op de volgende plaatsen komt: plekken met 

extreem veel temperatuur wisselingen, plaatsen met een temperatuur 

hoger dan 60°C of lager dan 0°C, plekken met een extreem hoge of lage 

druk, stoffige, of vochtige omgevingen. 

 Gebruik geen chemicaliën of schoonmaak middelen bij het reinigen van 

uw BELIO®. Gebruik een schone en droge doek. 

 Gebruik de BELIO® alleen op plaatsen waar ook mobiele telefonie is 

toegestaan.  

 Neemt u de BELIO® mee op reis in het vliegtuig, schakel het toestel dan 

uit. Uw BELIO® werkt namelijk hetzelfde als een reguliere mobiele 

telefoon. Als u de BELIO® ingeschakeld laat staan kan dit storingen geven, 

en tot gevaarlijke situaties leiden. 

 

 



 

BELIO | Weet waar je kind is, een veilig idee. 

Instructies voor de accu en onderhoud 

 

 Gooi de BELIO® accu niet weg in de afvalbak , maar lever deze in bij een 

inzamelingpunt voor batterijen. Dit is beter voor het milieu en de 

toekomst voor ons allemaal. 

 Plaats de accu altijd op de correcte manier. Verkeerd gebruik van uw 

accu kan leiden tot schade aan uw BELIO® toestel. 

 Maak de accu van uw BELIO® nooit open, en voorkom aanraking met 

vuur.  

 Mocht u een lekkende accu hebben, gebruik dan altijd handschoenen 

om deze te verwijderen. Neem altijd eerst contact op met ons in dit 

soort situaties. 

 Geef accu’s nooit aan kinderen i.v.m. verstikkingsgevaar. 

 Mocht u de BELIO® voor langere periode dan (3 maanden) niet 

gebruiken, verwijder dan de accu uit het toestel en bewaar deze op een 

veilige plek met kamertemperatuur. 
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Voordat u begint met uw BELIO                              
 

 

1. Koop een prepaid sim kaart, bij voorkeur van KPN, 

Vodafone, t-Mobile of Simyo. 

2. Maak de simkaart PINCODE VRIJ. Er mag geen pincode 

vraag op de simkaart zitten.  Let op: De BELIO® maakt 

gebruik van een micro sim kaart formaat. 

3. Test de bel en internetfuncties op de simkaart in een 

mobiele telefoon voordat u begint. 

 

 

 

 

 

 

Uw BELIO® kan uitsluitend functioneren als deze toegang heeft tot 

uw provider netwerk in combinatie met 2G internet toegang. 

 

In Nederland ondersteunen de volgende providers 2G: 

 

KPN – Vodafone – Simyo – t-Mobile. 
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Product Details                             

 
1. Antenne bereik 

2. Letter E = contact met BELIO platform 

3. WIFI en GPS contact 

4. Accu capaciteit 

5. Tijd weergave 

6. Reset punt (Voorzichtig indrukken, en uw BELIO® wordt uitgeschakeld. 

7. USB oplaadpunt 

8. Navigatie knop, bellen, opnemen 

9. Dag 

10. Datum 
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Installatie                              
1.Simkaart instaleren: Maak uw simkaart altijd eerst pincode vrij, en test 

de bel en –internetfunctie in een mobiele telefoon. Open dan de achterkant 

van uw BELIO®, en plaats de simkaart. Plaats de accu, en schroef uw BELIO® 

weer dicht met de meegeleverde schroefjes. Tip, zie ook ons Youtube 

kanaal. Zoek op BELIO GPS, of klik op de link via onze website Belio.nl 

2.Horloge inschakelen: Druk voor 3 seconden op de SOS knop om uw 

BELIO® in te schakelen. De display gaat aan, en uw BELIO® gaat zoeken naar 

de provider, datum, en tijdzone. Dit duurt 4 tot 5 minuten.  Ga pas verder 

als u de juiste tijd en datum in de display ziet. 

3.Installeer de APP: Installeer nu de BELIO APP. Scan de QR code op de 

achterkant van de Verpakking, of download via de APP stores. Zoek op 

BELIO GPS.          (APP Logo) 

 

Na de installatie dient u een hoofdaccount aan te maken. Vul de basis 

informatie in zoals uw naam, geboortedatum, mobiele telefoonnummer 

inclusief het landnummer <- Belangrijk!  Alle telefoonnummers die u 

invoert moeten beginnen met 0031 ervoor. Is uw mobiele telefoonnummer 

0612345678, vul dan in 0031612345678.  
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Uw BELIO koppelen aan de APP                               

Klik op “  ” in het hoodmenu of swipe naar links in het hoofdscherm 

om naar de beheer instellingen te gaan , en klik vervolgens op “+” 

rechtsboven in het scherm, scan de S/N barcode of vul deze handmatig in.  

De barcode met het S/N nummer staat op de verpakking van uw BELIO®. 
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Uw BELIO® instellingen                               
Als uw BELIO® succesvol is gekoppeld dan ziet u deze in het hoofdmenu 

onder horloges. Klik op het figuurtje  rechtsboven in het scherm, en klik 

dan op het toegevoegde S/N nummer. (uw horloge) We gaan nu alle 

instellingen zoals de naam van uw kind, SOS telefoonnummers, etc. 

invullen.  
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Foto:  Upload een foto van uw kind. Als u meerdere horloge heeft is het 

handig om te zien welk horloge u bekijkt. 

Naam:  Vul de naam in van uw kind 

SOS Telefoonnummers: U heeft de mogelijkheid om 3 SOS 

telefoonnummers in te voeren. Uw BELIO® zal deze telefoonnummers in 

volgorde van 1 tot 3 gaan bellen in geval van nood. Vul wederom alle 

telefoonnummer in met de landcode ervoor, dus met 00316…. 

Houd de SOS knop voor 3 seconden ingedrukt, en uw BELIO® gaat bellen. 

Let op: Doe dit pas als u alle telefoonnummers heeft ingevuld. Anders gaat 

het horloge 112 bellen!!! 

Telefoonnummers vrienden: U kunt maximaal 5 telefoonnummers 

toevoegen aan dit veld. Dit zijn de telefoonnummers die uw BELIO® kunnen 

bellen. Vul de telefoonnummers in met de landcode ervoor, dus 00316… 

Monitor telefoonnummer: Hier vult u de 2 mobiele telefoonnummers in 

van de ouders. Deze 2 telefoonnummers hebben de mogelijkheid om uw 

BELIO® op afstand te traceren en te controleren. Vul de telefoonnummers in 

met het landnummer ervoor. Bijvoorbeeld 0031612345678. 

Alarm klok: Met deze functie kunt u een alarm instellen indien gewenst. 

Klaar? Sla de gegevens dan op met V teken rechtsboven in het scherm. 
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Bellen met uw BELIO®                                   
De BELIO® is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder. Alle 

telefoonnummers die u ingeeft via de APP hebben toegang tot uw BELIO® 

toestel. Onbekende telefoonnummers kunnen uw BELIO® niet bereiken. 

Samengevat: 

 Uw BELIO® kan uitsluitend bellen en gebeld worden door bekende 

telefoonnummers die U als ouder heeft ingesteld. 

 Wanneer het toestel wordt gebeld door een bekend telefoonnummer 

gaat deze over met een ringtone, en een weergave van het 

telefoonnummer in de display. Druk op de SOS knop om het gesprek te 

starten. 

 Meerdere (dual) gesprekken voeren op hetzelfde moment is niet 

mogelijk. 

 Met de SOS knop kunt u ook navigeren op het BELIO® toestel om b.v. 

telefoonnummers van vrienden te zoeken en te bellen. 

 

Tip: Alle telefoonnummers die toegang hebben tot de BELIO®  moeten hun 

nummerweergave aanzetten.  Anders kan de BELIO® het niet herkennen. 
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Meerdere BELIO toestellen                                  
U heeft de optie om meerdere BELIO® toestellen onder 1 hoofdaccount te 

zetten. Om een 2e BELIO® toe te voegen herhaald u het voorgaande 

hoofdstuk met “uw BELIO® koppelen aan de APP”.  

 

Via de instellingen knop  links boven in het scherm kunt u bij “horloges” 

switchen tussen de verschillende BELIO® toestellen.  
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GPS Positionering wordt gecombineerd met LBS+ en WIFI signalen. Uw 

BELIO® kiest automatisch de beste methode.   
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Uitleg functie knoppen 
 

Positie: Onder normale omstandigheden zal uw BELIO® direct de actuele 

positie doorsturen zodra u de landkaart in beeld krijgt. U kunt dit zien door 

het tijdstip te controleren.  Als u op positie klikt boven in het scherm zal 

uw BELIO® toestel voor een bepaalde tijd (10 minuten) meerdere live 

posities laten zien. (Interval positionering wordt versneld) 

Bellen/meeluisteren: Met deze functie gaat uw BELIO® een gesprek op 

afstand opzetten zonder dat uw kind dit ziet of merkt. We noemen dit ook 

wel de meeluister / spy functie. 

Historie: Selecteer de datum en u kunt precies zien welke routes uw kind 

heeft genomen in een bepaalde periode. 

Veiligheidszone: Via deze functie kunt u een virtuele veiligheidszone maken 

voor uw kind. Gaat uw kind buiten de zone, dan krijgt u een melding via de 

app.  

 

 Klik op “+” in de veiligheidszone en geef de veiligheidszone een 

naam. Geef ook aan of u een melding wilt ontvangen als uw kind de 

veiligheidszone in gaat of eruit gaat. Maak de veiligheid zone groter of 

kleiner met uw vinger op de kaart. 

 

 In het veiligheidszone menu kunt u meerdere zones toevoegen. Mocht u 

een zone willen verwijderen, houd uw vinger dan voor 3 seconden 

ingedrukt op de zone. 

 

 



 

BELIO | Weet waar je kind is, een veilig idee. 

 
Notificaties                                  

Deze functie is ontwikkeld om alle notificaties te zien vanaf het horloge.  

Klik op “    ” in de APP of swipe naar rechts om alle berichten te bekijken. 

Ook vind u hier uw eigen instellingen, uw horloges, en de help functie. 

 

Uw BELIO® stuurt alle berichten via SMS naar de APP.  

U kunt zelf ook SMS berichten sturen naar uw BELIO®. 

 

Support                                

 

Voor support kunt u contact opnemen met ons via de e-mail. 

 

E-MAIL : support@belio.nl 

FAQ  : www.belio.nl/faq  

 

 

 

 

mailto:support@belio.nl
http://www.belio.nl/faq
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Veel gestelde vragen                                

Vraag: Ik krijg een foutmelding bij het opstarten van het horloge.  

Antwoord: Controleer of u de simkaart wel pincode vrij heeft gemaakt. Er mag geen PINCODE op 

de simkaart zitten. Anders kan uw BELIO  geen contact maken met uw provider. 

Vraag: Ik zie geen letter “E” in de display, en de positionering klopt ook niet. 

Antwoord: U BELIO heeft zonder de letter “E” geen contact met het BELIO netwerk. Gebruikt u 

wel een simkaart met internettoegang? Dit kunt u testen door de simkaart in een mobiele 

telefoon te doen. 

Vraag: Ik gebruik een simkaart anders dan KPN, T-Mobile, Vodafone, of Simyo. Werkt de BELIO 

dan wel ? 

Antwoord: De kans is groot dat uw BELIO niet werkt met de z.g. budget providers. Deze providers 

ondersteunen alleen internet via smartphones, en werken niet met smartwatches zoals de BELIO. 

Vraag: De BELIO belt niet meer, en stuurt de locatie ook niet meer door, wat nu ? 

Antwoord: Uw BELIO heeft geen bereik, of het beltegoed is op. Controleer dit z.s.m. 

Vraag: De positionering wijkt enorm af. Hoe kan dit ? 
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Antwoord: GPS positionering heeft een tolerantie van 1 tot 50 meter. Dit heeft o.a. te maken met 

de beschikbare capaciteit van de satellieten die om de aarde cirkelen. Wat u ziet is altijd een 

momentopname. Hoe meer satellieten, hoe beter de positionering.  

Vraag: Mijn vraag staat er niet bij, wat nu ? 

Antwoord: Stuur een e-mail naar support@belio.nl . Vermeld altijd u S/N nummer,  en 

contactgegevens. 

DISCLAIMER 

BELIO ® is een geregistreerde merknaam van Handelsonderneming Hoekstra te Heeg. Ons KVK 

nummer is 52268845. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd of verspreid zonder de 

toestemming van BELIO®. Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van 

toepassing welke u kunt nalezen op www.belio.nl.  

GARANTIE 

Op alle producten van BELIO® zit 12 maanden fabrieksgarantie. Buiten de garantie vallen de 

slijtgevoelige onderdelen zoals het glas, het bandje, sluitingen, en (accu)waterschade.  

Importeur :  

Handelsonderneming Hoekstra, De Draei 16-O, 8621 CZ  HEEG – NEDELAND.  

mailto:support@belio.nl
http://www.belio.nl/

