
Stap 1: Zorg ervoor dat uw Trax-apparaat wordt opgeladen. 

Sluit uw draadloze oplader aan op een stroombron met behulp van de meegeleverde kabel en plaats 

uw Trax op het oplaadoppervlak. Het Trax G+ -apparaat wordt normaal binnen 2 uur opgeladen. 

❗Het is belangrijk om de USB-kabel te gebruiken die is meegeleverd met uw draadloze oplader,

anders kan het zijn dat uw apparaat niet correct kan worden opgeladen.

❗Als de batterij helemaal leeg is, kan het tot 30 minuten of langer duren voordat de batterij opnieuw

begint te laden.

Aanzetten: 

Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat een ononderbroken groen lampje verschijnt en laat 

vervolgens los. 

Uitschakelen: 

Houd de aan / uit-knop minimaal 10 seconden ingedrukt. Laat los wanneer de LED rood begint te 

knipperen. 

Oplaad-LED-indicaties: 

Opladen: groen knipperend 

Volledig opgeladen: groen    

Handleiding Trax 2G & 3G



Stap 2: Download de Trax G+ App. 

Trax G+ wordt geleverd met een gratis app, die intuïtief en gemakkelijk te gebruiken is. De app is 

essentieel voor uw Trax G+ -ervaring. Je kunt je trackers in realtime volgen en er is geen limiet aan 

het aantal trackers dat je kunt toevoegen. Download de nieuwe "Trax G+" -app uit de App Store of 

Google Play. 

Stap 3: Maak een gebruikersaccount voor de Trax G+ App. 

Open de Trax G+ App op uw smartphone en maak een gebruikersaccount aan om uw Trax G+ -

apparaten te beheren.  

Stap 4: Voeg uw Trax G+ -apparaat toe aan uw account. 

Ga naar 'Menu' in de Trax G+ app. 

Selecteer “Add Tracker” (= tracker toevoegen). 

Kies een naam voor uw tracker. 



Voer in het vak de tracker ID & Device PIN (= pincode van de tracker)  in die op de ID-kaart staat. De 

ID-kaart is een klein visitekaartje met essentiële details om uw apparaat te identificeren en bevindt 

zich in de doos. 

Tik op de knop “Add Tracker” (= tracker toevoegen). 

Uw Trax G+ wordt weergegeven in de lijst 'Trackers'. 

Stap 5: Activeer een dataplan voor uw apparaat. 

Er zijn verschillende prepaid-opties voor 6, 12 en 24 maanden, geschikt voor individuele behoeften. 

Na aankoop van een data-abonnement ontvangt u een een activeringscode. 

In de Trax G+ App wordt u gevraagd de activeringscode in te voeren. Dit activeert het data-

abonnement. 

Zodra het data-abonnement is geactiveerd, verbindt de ingebouwde SIM-kaart uw Trax-apparaat 

automatisch met het mobiele netwerk, zodra u naar buiten gaat. U dient dus naar buiten te gaan 

zodat de Trax G+ verbinding kan maken met de satellieten. Dit kan bij het eerste gebruik tot 10-15 

minuten duren, daarna pakt de tracking binnen een minuut tot enkele minuten de tracker meteen 

op. 

Na activatie van abonnement: de tracker NIET meer uit de app verwijderen!!! 

Als u met een bepaalde smartphone bij Trax een data abonnement activeert, dan moet u er 
op letten dat u: 

• de tracker niet uit de app verwijdert
• de app niet van uw telefoon verwijdert

Als dat toch gebeurd, dan kunt u het data abonnement niet meer gebruiken. Dus als u de 
tracker wilt delen, dan niet de tracker verwijderen uit de app, maar de tracker delen via de 
app. 


