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Bedankt voor het kiezen van ons product. 
Uw NHK Pocket heeft een uniek installatieproces doorgaan. 

 
Elk product is bij ons uniek. Met een eigen 06 nummer en een

eigen account. Even opladen en hij kan meteen gebruikt
worden.

 
In deze handleiding nemen wij u stapsgewijs mee in de

mogelijkheden van de NHK Pocket.
 

Vragen? Stuur gerust een mail naar info@noodhulpknop.nl en
wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 2 uur.

 
''Als elke seconde telt'' 

Welkom

NHK
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Snel Start

Inschakelen & SOS- Knop

Snel bellen contact 1

Snel bellen contact 2

1

SIM kaart ingang

Microfoon

Luidspreker



Inschakelen van de
NHK Pocket

Bij ontvangst is de alarmknop uitgeschakeld. Het aanzetten
van de alarmknop is erg eenvoudig. Eenmaal aangezet, kan de
alarmknop enkel via de app worden uitgeschakeld. 

Houdt de knop ongeveer 6
seconden ingedrukt totdat
er een geluid- en tril signaal
ontstaat.
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Inkomende oproep

3

Oproep aannemen

Oproep aannemen

Oproep beëindigen



4. Open de AnyTracking app en log in met de meegeleverde
inloggegevens. 

 5. Nu bent u ingelogd in uw eigen, unieke account. 

Tip! Andere familieleden kunnen ook inloggen met de
meegeleverde inloggegevens. Het is dus mogelijk om meerdere
personen op hun eigen smartphone te laten inloggen in de
SeTracker app.

 AnyTracking app
Om alle functies van de NHK Pocket te gebruiken volg
onderstaand stappenplan:

1. Open Google Play Store op uw smartphone. Bent u in het
bezit van een iPhone, open dan de App Store. 

2. Typ in de zoekbalk; AnyTracking en klik op zoeken. 

3. Vervolgens klikt u op SeTracker en daarna klikt u op de knop
installeren. (zie onderstaande foto voor de juiste applicatie). 
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SOS - Knop
Het belangrijkste onderdeel van de NHK Pocket is de SOS-
knop. Als de gebruiker van de NHK Pocket in nood is en de
SOS knop 6 seconden lang inhoudt, wordt er per direct een
uitgaande oproep gestart naar het (06) nummer van de 1e
persoon. Neemt de 1e persoon niet op? Dan belt de NHK
Pocket automatisch door naar de 2e en 3e persoon. 

SOS Knop: minimaal 6
seconden ingedrukt houden.
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SOS - Nummers
installeren

Voor het instellen en/of wijzigen van de SOS-nummers (mobiele of
vaste nummers welke gebeld worden als er op de SOS knop wordt
gedrukt) volg onderstaande stappen.

Stap 1. Controleer of de NHK Pocket is ingeschakeld.

Stap 2. Open de AnyTracking app en log in met de verstrekte
inloggegevens.

Stap 3. Klik in de AnyTracking app op ‘’Instellingen’’ 

Stap 4. Klik op ''Instellen noodgeval telefoonnummer''.

Stap 5. Vul bij regel 1 het 1e SOS contact in. Dit is het contact wat
wordt gebeld als de SOS knop wordt ingedrukt. Als het een 06
nummer is vervang 06 dan altijd met +316.

Voorbeeld:
Het 06 nummer is 0612345678
U vult in: +31612345678

Stap 6. Vul in de 2e regel het andere nummer in welke wordt gebeld
als het 1e nummer niet opneemt. Doe hetzelfde voor het 3e nummer
(niet verplicht).

Stap 7. Klik op Save.

Stap 8. De NHK Pocket is nu volledig geprogrammeerd.
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De locatie van de NHK Pocket is te zien via de app
AnyTracking.

Stappenplan 

1. Open de AnyTracking app
2. Klik op het locatie icoon, 

3. Klik rechts boven op het tandwiel en vervolgens op ''Single
verversing''. 

4. Wacht 40 seconden en de live locatie wordt buitenshuis
weergegeven op 15 meter nauwkeurig. Let op; binnenshuis kan
de locatie afwijken vanwege het GPS bereik.

GPS Functie
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Medicatie Alarm
De NHK Pocket beschikt over een alarm functie. Dit houdt in
dat de alarmknop op een bepaald tijdstip een alarm laat
afgaan. Instellen van het alarm:

1.  Klik in het hoofdmenu op ‘’Gezond’’, 

2. Klik op ‘’Medicatie Herinnering’’, 

3. Vul de dag en tijd in 
4. Klik vervolgens op ‘’Opslaan’’, 
5. Het alarm is nu ingesteld.
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De NHK Pocket kan opgeladen worden met meegeleverde kabel
en adapter. Het opladen van het apparaat duurt doorgaans 2,5
uur. Als de NHK Pocket opgeladen is knippert het rode lampje
niet meer, maar blijft het continu aan. Dan is de NHK Pocket
volledig opgeladen.

Tijdens het opladen kan het apparaat niet gebruikt worden.

Let op: het product mag absoluut niet opgeladen worden met een
fast charger, of  andere kabel. Dan kan het product overladen
worden en stuk gaan.

Opladen
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Simkaart
Het is mogelijk om een eigen simkaart in de NHK Pocket te
plaatsen. Volg hiervoor onderstaande instructie. 

1. Schakel het apparaat uit. (U mag inloggen met de
meegestuurde gegevens van de AnyTracking app. Uitschakelen
is mogelijk door in de AnyTracking app op ‘’uitschakelen’’ te
drukken). 

2. Aan de zijkant van het product bevindt zich een sleuf. Deze
mag u voorzichtig open maken met de meegeleverde
schroevendraaier. Vervolgens mag u er een simkaart naar keuze
in plaatsen. (Formaat simkaart; Nano sim) 

LET OP: zorg altijd dat u een simkaart installeert zonder
pincode. De pincode van een nieuwe simkaart  kan u eraf halen
door deze in een mobiele telefoon te doen en de pincode te
verwijderen.

3. Stop de simkaart in de NHK Pocket en start het apparaat op
door de aan-knop in te drukken en houdt deze 6 seconden vast. 
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Wij leveren de NHK Pocket met een prepaid simkaart. Als u geen
eigen simkaart wil gebruiken maar onze simkaart dan volg
onderstaande stappen voor het controleren van het beltegoed.

1. Ga naar mijn.kpn.com 
2. Maak een KPN account aan met meegeleverde instructies. 
3. Klik bovenin de balk op ''producten''

4. Klik op het prepaid nummer

 

5. Klik op Tegoed 
6. Het beltegoed wordt nu weergegeven.

Beltegoed inzien
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Voor het opwaarderen van de NHK Pocket gaat u naar
onderstaande website van KPN:
https://www.kpn.com/prepaid/opwaarderen.htm 
Vervolgens zie je onderaan de pagina 4 stappen. 

Stap 1: Kies beltegoed opwaarderen, 
Stap 2: Kies een bedrag, 
Stap 3: Vul het 06 nummer in van het product, 
Stap 4: Betaal met iDeal 
Stap 5: Beltegoed is succesvol toegevoegd. 

Opwaarderen
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Opmerkingen
In de AnyTracking app wordt de optie valdetectie weergegeven.
Deze is in te schakelen naar wens in het meest gevoelig (1) naar
het minst gevoelig (6). Echter benadrukken wij dat wij deze optie
niet actief aanbieden bij dit product, gezien het een indicatie val
detectie is. Als u een product zoekt met valdetectie bekijk dan
onze Alarm Horloges voor Senioren.



NHK
''Als elke seconde telt'' 

Heeft u andere vragen/opmerkingen? Neem dan gerust
contact met ons op via info@noodhulpknop.nl


