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Korte installatiehandleiding 
SOS GPS-TRACKER 

 

STAP 1: 

Zorg voor een SIM-kaart van een provider naar keuze met voldoende beltegoed. 
 
Tip!: Als u een prepaid kaart gebruikt, zorg er dan voor dat deze automatisch 
wordt opgeladen als het beltegoed te laag wordt. Zo kunt u altijd blijven bellen. 
Dit kunt u instellen/aanvragen bij uw provider (KPN, Vodafone, Simyo, etc.) 
 
 
STAP 2: 
Belangrijke stap! 
Praktisch iedere nieuwe SIM-kaart heeft een sim-pincode. De tracker kan niet 
werken met een simkaart met pincode. Deze is eenvoudig uit te schakelen door 
de SIM-kaart even in een gewone telefoon te plaatsen en in het instellingen menu 
(beveiliging) de SIM-vergrendeling uit te schakelen.  
 
 
STAP 3: 
Plaats de SIM-kaart in de GPS-tracker. Mocht u niet weten hoe? Bekijk dan de 
video op ons Youtube kanaal AEDvoordelig. Zorg dat de SIM-kaart goed geplaatst 
is en vast zit door het metalen klepje 1 mm vast te klikken/schuiven. 
 
 
STAP 4: 
Zet de GPS-tracker aan (klein knopje aan de zijkant). De ledlampjes gaan 
knipperen. 
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STAP 5: 

Programmeer de nummers die door de GPS-tracker gebeld moeten worden in 
geval van nood: 
Stuur een bericht naar het telefoonnummer van de GPS-tracker: 
Bijvoorbeeld voor het 1e nummer: A1,06123456789 
Bijvoorbeeld voor het 2e nummer: B1,06234567891 
Bijvoorbeeld voor het 3e nummer: C1,06345678912 
 
Mocht u de GPS-tracker ook in het buitenland willen gebruiken, stuur dan de 
telefoonnummers door met daarvoor het landnummer en laat de “0” van het 
regionummer weg: 
 
Voor Nederland 0031………, en voor België: 0032……… 
 
De basis instellingen zijn nu klaar! 
 
 
Opvragen van de GPS-positie: 
Om de actuele GPS-positie op te vragen, stuurt u het volgde SMS-bericht: loc 
U krijgt een bericht terug met de laatst bekende locatie. 
 
 
Opmerking: 
De GPS-tracker kan zeer nauwkeurig de locatie bijhouden. GPS werkt door het 
ontvangen van signalen van satellieten. Binnenshuis, onder dichte bomen, een 
afdak of tunnel is GPS onnauwkeurig of zelfs niet mogelijk. 
Als u naar buiten gaat met de GPS-tracker, zal deze vrijwel direct een nieuwe 
locatie zien en bijhouden. 
 
 
Vragen of hulp nodig? Bel AEDvoordelig. 
 
In Nederland: 088-2336000 
In België: 07-8481389 


