
 

Connect Go’ GPS telefoonhorloge 

 

 

 

 

- SOS knop in geval van nood 

- Eenvoudige bediening via Touchscreen horloge 

- IP67 ‘dompelwaterdicht’ 

- Analoge en digitale tijdweergave 

- Bellen en gebeld worden, 10 telefoonnummers in telefoonboek 

- GPS positionering via One2track app 

- ‘Onboard’ simkaart met werking in heel Europa zonder extra kosten 

- Volledig prepaid, geen maandelijks abonnement of vaste kosten 

- Voldoet volledig aan de huidige normen op het gebied van databeveiliging 

- Batterijstandby circa 60 uur, accu 400 Mah 

- Onbekende bellers worden geweigerd door het horloge 

- Voicechat, verzenden en ontvangen van gesproken berichten 

- Instellen stiltetijden 

- Stappenteller 

 

 

 



 

 

Nieuwste model GPS horloge met telefoon SOS functie! Eenvoudige bediening en 

zuivere positionering. Via de app installeert u tot 10 telefoonnummers in het horloge. 

De drager kan via de touchscreen kiezen wie het wil bellen, of gesproken berichten 

versturen. Het horloge heeft ook een stappenteller. Via de Nederlandse one2track app 

hebben toezichthouders inzicht in de GPS positie-informatie van het horloge en 

kunnen zij de functies zoals GEO Fencing, intercom, telefoonboek, wekker en de 

gesproken en geschreven berichtenservice bedienen. Uiteraard kunnen de app 

houders ook bellen naar het horloge. Onbekende nummers worden standaard 

geweigerd door het horloge. 

IP67 zand- en waterdicht 

De 'Connect Go' is IP67 geschikt. Dit betekent dat het horloge volledig stof , zand en 

'Dompel' waterdicht is. Het horloge kan daarmee eventueel een korte 

onderdompeling (max.30 minuten/max.1 meter diepte) overleven. Wij adviseren 

echter om waterschade zoveel mogelijk te vermijden en niet actief te zwemmen met 

het horloge. Regen, de tuinslang, een ondiep zwembad of onder de douche staan is 

voor dit horloge in ieder geval geen probleem.  

Alle horloges werken met een prepaid SIM kaart. Het horloge is daarmee een mobiele 

telefoon met een eigen 06 nummer waardoor het kan bellen en gebeld worden. Via de 

internetverbinding van de simkaart worden de status en positiegegevens van het 

horloge uitgewisseld met de one2track server. Toezichthouders installeren een app 

op hun Smartphone en kunnen via de app de positie en statusinformatie van het 

horloge inzien en waar nodig op afstand alle functies van het horloge bedienen. Het 

dataverbruik hiervoor is minimaal (circa 150kb per dag/ 2-3 euro per maand). Het 

dataverbruik van het horloge wordt in mindering gebracht op het beltegoed van de 

SIM kaart. Via de app op de telefoon van de ouders of toezichthouders kan op ieder 

moment de positie- en status gegevens van het horloge afgelezen worden. 

 



Standaard stuurt het horloge eenmaal per 10 minuten de positiegegevens aan de app 

houders door. Hiermee wordt zowel accu capaciteit als datagebruik bespaard. Drukt u 

op de 'zoek locatie' knop in de app dan zal het toestel gedurende 2 minuten iedere 10 

seconden de actuele positie doorsturen. Hierna zal het toestel automatisch weer in 

bespaarmodus gaan. Uiteraard is het ook mogelijk om het toestel doorlopend in GPS 

trackingstand te zetten. Het horloge zal dan doorlopend iedere 10 seconden de positie 

blijven doorsturen. Dit zorgt er echter wel voor dat de accu van het horloge sneller 

leeg is. 

Speciaal ontwikkelde simkaarten 

Ieder horloge wordt 'plug en play' geïnstalleerd met een one2mobile simkaart. Deze 

prepaid simkaart is speciaal ontwikkeld voor een optimale werking en 

gebruikersgemak van de horloges. De one2mobile simkaart werkt in heel Europa 

tegen vast prepaidtarief en zonder extra kosten. Uniek is dat de simkaart slim kan 

schakelen tussen verschillende GSM netwerken per land. In Nederland gebruikt de 

simkaart de netwerken van KPN en Vodafone, hierdoor heeft u altijd zekerheid van 

goed bereik. Verder hanteren wij scherpe tarieven en rekenen in tegenstelling tot veel 

bestaande providers af per seconde bellen (€ 0,0048) zonder starttarief. 

Het opwaarderen van de prepaidbundels werkt eenvoudig via de one2mobile app. In 

deze app kunt u ook live het verbruik van uw actieve prepaidbundels zien. Meer weten 

over de voordelen van uw one2mobile simkaart? Kijk op www.one2mobile.com 

Buitenshuis zal het horloge gebruik maken van GPS positionering. De nauwkeurigheid 

is daarbij 0-10 meter. Binnenshuis werkt de GPS niet en zal het horloge proberen de 

positie te bepalen op basis van WIFI hotspots in uw omgeving. Wifi positiebepaling is 

op 20 meter nauwkeurig. Is er geen GPS of WIFI dan zal het horloge op basis van 

GPRS (Global positioning by radio signal) de positie proberen te bepalen. Deze laatste 

vorm van positiebepaling kan tot 500 meter afwijken. Doordat de database doorlopend 

van nieuwe data wordt voorzien wordt deze manier van positiebepaling overigens 

steeds zuiverder. In de app kunt u altijd zien op welke manier de positie is bepaald; 

GPS, WIFI of GPRS. 

http://www.one2mobile.com/


 

 
 
Privacy beveiliging Connect GO  
 
De laatste tijd is er in de media veel aandacht geweest voor slecht beveiligde GPS 
horloges. Met name hackers zouden eenvoudig gegevens kunnen achterhalen. De 
fabrikant besteedt veel aandacht aan de beveiliging van haar producten. Deze Connect 
Go is daar een voorbeeld van. Alle verbindingen van en naar het horloge en de 
toezichthouder app zijn versleuteld. Positie informatie wordt niet langer dan 30 dagen 
opgeslagen en gesproken en geschreven berichten worden na 48 uur verwijderd. 
Daarnaast is er een extra firewall die ervoor zorgt dat onbekenden nooit het horloge 
kunnen bellen. Alle data staat binnen de Nederlandse grenzen opgeslagen in een high 
secure datacentrum en voldoet daarmee volledig aan de AVG privacy wetgeving. 
 
Garantieafwikkeling 
 
Producten hebben een standaardgarantie van 24 maanden op fabrieksfouten. Slijtage 
en defecten (afgebroken bandjes, slijtage aan USB poorten, functieknopjes, gebroken 
schermpjes, onderdompeling in water, etc) ontstaan door (intensief) gebruik vallen 
niet onder deze garantie.  
Ontstaat er toch een defect dat niet onder de garantie valt, dan heeft de fabrikant een 
reparatieservice.  
 
Waarom kiest u voor dit systeem?  
 

U gebruikt de eigen betrouwbare Nederlandse app, online GPS platform én een eigen 

GSM prepaidnetwerk One2mobile. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan 

databeveiliging. Uw privacygegevens en die van uw dierbaren zijn hierdoor maximaal 

beveiligd.  

 

 

  

 

http://www.one2mobile.com/
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