
 
 
 
Quick Set Up Handleiding        Checklist 
 
 
1. 
Koop een prepaid simkaart van KPN, Vodafone, T-Mobile of Simyo met databundel  □ 
 
2. 
Maak de simkaart pincode vrij, en test  de bel en –internet functie    □ 
(Raadpleeg uw smartphone handleiding, of zoek even op internet hoe dit moet) 
 
3. 

Doe de simkaart in uw BELIO®,  plaats de accu, en schroef het toestel dicht.   □ 
 
4.  

Laad uw BELIO® op via de USB kabel. Wacht tot de laadmeter vol is.    □ 
 
5. 
Neem het toestel mee naar buiten, en schakel het toestel in. Het horloge gaat zichzelf nu  
installeren, en voor de eerste keer een GPS FIX maken. Dit is een eenmalig proces.  
Na enkele minuten wordt de tijd, datum, en dag goed weergegeven in de display. 

Na +/- 2 minuten ziet u het GPS logo in de display: . Uw BELIO® maakt nu een  

GPS FIX. Wacht  nu nog even 3 minuten, en ga dan naar binnen. Het GPS logo blijft zichtbaar. □ 

 
6. 

Download nu de BELIO RAPELL APP via de QR code op de onderkant van de verpakking. □ 
 
7. 
Open de APP, en maak een hoofdaccount aan.  Let op: Alle telefoonnummers die u gaat 
Registreren in de APP dienen te beginnen met de landcode ervoor. Voorbeeld: 
Uw mobiele telefoonnummer is 0612345678, vul dan in 0031612345678. De landcode voor 

Nederland is 0031 en voor België 0032.        □ 
 
8. 
Na het aanmaken van een hoofdaccount krijgt u de melding om het horloge te koppelen  
aan de APP. Scan hiervoor het IMEI nummer op de achterkant van de verpakking. U kunt 

Het IMEI nummer ook handmatig invoeren. Het koppelen duurt 10 tot  30 seconden.  □ 

 
9. 
In het hoofdscherm van de APP ziet u nu het BELIO toestel in de lijst staan. “Swipe” met uw 
vinger naar links op het toestel in de lijst. U komt nu in het “bewerk” gedeelte. Upload hier  
een foto van uw kind, stel de SOS telefoonnummers in ( met landcode ervoor, dus 0031612345678) 
Vul de telefoonnummers van vrienden in, max. 5, en de 2 monitoringsnummers. De monitoring- 

nummers zijn vaak gelijk aan de SOS telefoonnummers. (veelal pappa en mamma)   □ 
 
Sla de instellingen altijd op met het V teken, rechtsboven in de display. 
 
10 
U komt nu weer in de lijst met uw horloge(s). Druk op het  horloge in de lijst om naar de landkaart te 

gaan. Check altijd het tijdstip in de kaart om te zien of uw horloge online is.    □ 
 
Uw BELIO® is nu klaar voor gebruik. 



 
 
 
VEEL GESTELDE VRAGEN  
 
Vraag  : Ik heb de BELIO® geïnstalleerd maar ik zie een afwijking in de positionering van 

enkele honderden meter. Ook staat er LBS+ in de kaart. Hoe zit dit ? 
Antwoord : Waarschijnlijk heeft uw BELIO® toestel nog geen GPS fix gemaakt. Dit is erg 

belangrijk, en een eenmalig proces. Schakel uw BELIO® uit, en ga  naar buiten. Zoek 
een open omgeving op, en schakel uw BELIO® toestel in.  

Wacht nu 5 minuten tot u het  logo ziet in de display.  
 
Vraag  : Ik zie een vreemde locatie in het buitenland 
Antwoord : Gebruikt u wel een simkaart met een databundel (internet)? Dit is een vereiste om 

uw BELIO® goed te laten functioneren 
 
Vraag : Welke provider adviseren jullie? 
Antwoord : Wij adviseren een prepaid simkaart met databundel te gebruiken van KPN, 

Vodafone, T-Mobile of Simyo.  
 
Vraag  : Ik krijg een foutmelding bij het opstarten van de BELIO®. (Pin error) 
Antwoord : Uw simkaart is niet pincode vrij gemaakt. Doe de simkaart opnieuw in een mobiele 

telefoon, en schakel de pincode vraag uit via de instellingen.  
 
Vraag  : Ik kan mijn BELIO® niet bellen 
Antwoord : Controleer de SOS telefoonnummers bij de settings van het horloge. Alle 

telefoonnummers dienen ingevuld te worden inclusief het landnummer. Voor 
Nederland is dat 0031. Als uw telefoonnummer 0612345678 is,  
vul dan in: 0031612345678. 

 
Vraag  : De BELIO®  kan mij niet meer bellen 
Antwoord : Check het saldo op simkaart. Veelal is dit het probleem. 
 
Vraag  : Hoe lang is de BELIO® stand-by? 
Antwoord : Het toestel heeft een stand-by tijd van 2 – 3 dagen. (afhankelijk van gebruik) 
 
Vraag  : Kan ik met de BELIO® gaan zwemmen? 
Antwoord : Nee, de BELIO® is waterdicht tot IP65. Dit betekend spat en –regenwaterdicht. Ga 

dus nooit zwemmen met je BELIO®. 
 
Vraag : Wat is het laadadvies voor de BELIO®? 
Antwoord : Wij raden u aan om de BELIO® iedere avond weer bij te laden. (ca. 30 min.) Zo 

voorkomt u dat uw kind nooit met een lege accu op pad gaat. 
 
Vraag : Kan ik meerdere BELIO® toestellen toevoegen aan mijn hoofdaccount ? 
Antwoord : Ja, zoveel als u maar wilt. Ideaal dus met meerdere kinderen. 
 
Vraag : Hoeveel data (MB) verbruikt de BELIO® per maand? 
Antwoord : Gemiddeld verbruikt de BELIO® tussen de 10 tot 50MB per maand. 
 
Vraag : Ik zie altijd GPS positionering, nooit WIFI. Terwijl het horloge binnen is. 
Antwoord : De BELIO® kies automatisch voor de beste methode van positioneren. Het kan dus 

zijn dat GPS ook binnenshuis beter/betrouwbaarder is dan b.v. WIFI. Het kan ook zijn 
dat uw WIFI router geen hotspot functie heeft of uitgeschakeld is. 
 
Zie www.belio.nl voor meer FAQ. 

http://www.belio.nl/


 

 
 
 
SUPPORT 
 
 
Mocht het niet lukken of heeft u een vraag over uw BELIO®, neem dan contact op met onze support 
afdeling. Onze support afdeling bereikbaar via het e-mail adres : support@belio.nl  
 
Wat willen we weten  ? 
 
BELIO® IMEI nummer. (zie verpakking) Duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem. Uw 
contactgegevens, bestelnummer*.  (* optioneel ) 
 
 
GARANTIE 
 
Op uw BELIO® zit een garantie termijn van 12 maanden. 
 
 
Buiten de garantie vallen: 
 

- Glasschade  
- Waterschade 
- Bandjes 
- Accuschade 

 
DEFECT? Stuur een e-mail naar verkoop@belio.nl met een duidelijke foto en omschrijving van uw 
defect. Wij hebben altijd reserve onderdelen op voorraad. Wij maken vervolgens een offerte voor de 
reparatie. Vermeld altijd uw naam, adres, en aankoop datum. 
 
 
BELIO®  CERTIFICERINGEN 
 

 
 
 
 
BELIO®  is een geregistreerde merknaam van Handelsonderneming Hoekstra te Heeg. Niets uit deze 
handleiding mag worden gekopieerd of gedistribueerd zonder toestemming van de eigenaar. 
 
 
IMPORTEUR: 
 
 
HANDELSONDERNEMING HOEKSTRA | BELIO® 
de Draei 16-O 
8621 DR  HEEG 
E-mail: verkoop@belio.nl  
KVK: 52268845 
 
 
Op alle BELIO producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek 
sturen wij u een kopie toe via de email. Tevens kunt u de algemene voorwaarden nalezen op onze 
website. Officiële website: www.belio.nl  
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