Welkom bij hellOO – Quick Set Up Guide
Dank je voor het aankopen van hellOO.
Volg de onderstaande 6 stappen om de hellOO phone-watch te koppelen aan
de hellOO App.

Stap 1 – Activeer de simkaart
hellOO abonnement.
Dit abonnement is speciaal ontwikkeld voor hellOO. Het geeft je alle locatie
info, 50 belminuten en vrije roaming binnen de EU voor maar € 7,95 per
maand.
Om deze simkaart te activeren bel je met 0900 – 1008 888.
Eigen simkaart.
Gebruik je een eigen simkaart (pre paid of abonnement)
• Schakel de pincode uit
• Bij sommige providers moet je de simkaart eerst activeren door een
bepaald nummer te bellen. Dit nummer staat op de verpakking van de
simkaart.
• Data aanzetten. Als deze nog niet geactiveerd is.

Stap 2 – hellOO aanzetten
•
•

Plaats de simkaart in de hellOO phone-watch en zet het horloge aan.
Druk op het enige AAN/UIT knopje. Even ingedrukt houden totdat
MyhellOO in het display verschijnt.
• Het horloge meld zich aan op het hellOO platform. Binnen enkele
minuten verschijnt de juiste tijd en datum.
BELANGRIJK: Zodra de ‘E’ in het display verschijnt is het horloge
aangemeld op het hellOO platform.

Stap 3 – Download de hellOO App
Ga naar de Apple Store of Google Play Store. Download de hellOO.me App.
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Stap 4 – Registreer jouw hoofd account
Registreer als eerste stap jouw mobiele nummer, naam en wachtwoord.
Registreer alle nummers in de hellOO App met het internationale landen
nummer +31.
Bijvoorbeeld: +31612345678

Stap 5 – Koppel de hellOO phone-watch aan de hellOO App
Meldt je na registratie aan. Klik op ‘ Toevoegen’.
Voer het 15 cijferige s/n nummer handmatig in of scan de s/n code op de
doos.
Voer een wachtwoord in.
TIP: gebruik dezelfde als van de registratie.

Stap 6 – Instellingen van de hellOO phone-watch
De hellOO phone-watch is nu gekoppeld de hellOO App.
Klik op
om de instellingen van de hellOO phone-watch aan te passen.
Naam van de drager, mobiel nummer van het horloge en andere instellingen.
Denk eraan om altijd te bevestigen met ‘Voltooid’.
De hellOO phone-watch is nu klaar voor gebruik. Druk op
om meerdere
informatie over de hellOO App te bekijken.
Denk eraan om bij de instellingen van je smartphone ‘push berichten
toestaan’ aan te zetten.
Nogmaals dank voor de aanschaf en veel plezier met hellOO.
Team hellOO.
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