
Hi! Bedankt voor het kiezen voor Rebel Cactus! 
We kijken er naar uit om veel nieuwe herinneringen te
maken en geweldige avonturen te hebben samen!
Zo ontdek je spelenderwijs je wereld!

 

Start guide Rebel Cactus Play



Stap 1.
Zorg dat de batterij van de smartwatch volledig is opgeladen. 

Stap 2.
Pak de simkaart erbij. In de smartwatch gaat een nano formaat simkaart. Op de afbeelding
staat aangegeven welk formaat de nano simkaart heeft. Druk het nano formaat uit het
kaartje. 

Stap 3.
Doe de nano simkaart in de smartwatch zoals op de afbeelding hiernaast 
staat aangegeven. Let op! Plaats de simkaart met de juiste kant in de 
smartwatch, anders geeft de smartwatch een error aan. 

Stap 4.
Zit de simkaart in de smartwatch? Plaats nu de smartwatch in het 
horlogebandje. Klik de smartwatch van onder naar boven in het 
bandje en let op dat de aan knop aan de rechterkant zit.

STAP VOOR STAP
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In deze start guide leggen we je stap voor stap uit hoe je de rebel cactus
smartwatch snel en makkelijk klaar maakt voor gebruik.

 



Stap 5.
Druk op de aan knop aan de zijkant en zet de smartwatch aan. 
Zie afbeelding rechtsonder.
*Zet de smartwatch uit via ‘settings’, dan ‘shutdown’
of via de ouderapp, zie stap 19. 
 
Stap 6.
Unlock de nano simkaart met de bijgekregen 
pincode. Deze is te vinden op het pasje waar 
je de simkaart hebt uitgedrukt zoals hieronder te 
zien is. De pincode van KPN en Vodafone is 
standaard ‘0000’.

Stap 7.
Ga op de smartwatch naar ‘settings’, dan naar ‘more’, vervolgens naar 
‘SIM card lock setting’, ‘unmark lock simcard’ en vul opnieuw de pincode in. 
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Stap 8.
Ga nu nogmaals naar ‘settings’, dan naar 
‘mobile networks’, vervolgens naar 
‘data roaming’. In ‘data roaming’ vink je ‘data roaming’ aan. 

Stap 9.
Ga nogmaals naar ‘settings’ en druk 
op ‘reboot (herstart)’. 
Het horloge start nu opnieuw op. 

Stap 10.
Download de Rebel Cactus Tracker app op de 
smartphone van de ouders. Doe dit door met je 
smartphone deze QR-code te scannen. 
Je kunt de app ook opzoeken in de 
App Store/Google Play Store of door de QR-code op 
de smartwatch te scannen, druk op ‘app code’.

Stap 11.
Als de Rebel Cactus Tracker app is gedownload, open je de app. 
Je moet je als ouder eerst registreren door een account aan te maken. 
Klik op ‘Registreren’. 
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Stap 12.
Voer nu je e-mailadres, de code en je wachtwoord in. 
Ga akkoord met de gebruikersovereenkomst en 
bevestig je registratie.  
Let op! Je wachtwoord moet minimaal uit 8 tot 16 letters & 
nummers bestaan. Speciale tekens mogen niet.

Stap 13.
Als je je registratie bevestigd hebt, kom je in de pagina 
‘nieuwe smartwatch toevoegen’.
Scan bij ‘invoer/scan QR-code’ de registratiecode op de 
smartwatch. Deze vind je onder QR-code. 
Let op! Kies voor ‘registratiecode’ en niet voor ‘app code’.
Vul de naam van de ouder in, 
kies je relatie tot het kind en klik op ‘OK’.

Stap 14.
Vul nu het telefoonnummer van je kind in bij ‘bel’. Dit nummer is te vinden op de sim-kaart.
Zet altijd het landnummer erbij, dus +31 6... 
Zorg dat je tijdens het connecten met de app in een ruimte staat waar je goed bereik hebt. 
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Stap 15.
Vul nu je eigen telefoonnummer in en die van 
andere contacten zoals opa/oma, broertje/zusje. 
Dit kan bij ‘contacten’.

Stap 16.
Bij functies stel je de dingen die je belangrijk vindt in.
Bijvoorbeeld ‘SOS-nummers’, meer contacten zoals opa, oma, 
vrienden, oom en tante, die het horloge kunnen bellen. 
Het is belangrijk om als ouder het wachtwoord van het horloge 
te wijzigen. Doe dit nadat je het horloge hebt gekoppeld. 
Stuur vanaf je smartphone een sms-bericht naar het horloge 
met de volgende code: pw,(oud ww),pw,(nieuw ww),# 
Dus bijvoorbeeld: pw,123456,pw,453454,#
Let op! Dit moet altijd een 6-cijferige code zijn zoals 123456. Als dit juist is gedaan 
ontvang je een bericht met ‘set new pw is succesful’. Onthou het nieuwe wachtwoord goed!

Stap 17.
Ga nu op de smartwatch naar ‘settings’, ga naar ‘wifi’ en stel hier de wifi code in. Tip!
Wanneer je kind geen data op de smartwatch heeft, kun je voor 
onderweg verbinden met de hotspot op de telefoon van jou als ouder.
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Stap 18.1.
Ga nu naar de apps (WhatsApp, Spotify, TikTok etc.) 
waar je kind gebruik van mag maken en log hier op in.
Ook kan je kind(eren) leuke spelletjes spelen. 
*Periodiek wordt de software geupdate met nieuwe games en/of apps.
*Voor TikTok kun je geen nieuw account creëren via de smartwatch, 
dit moet je doen via de telefoon van een ouder. Zorg dat de Family Safety Mode wordt ingesteld. 
Uitleg hoe je dit als ouder kunt instellen: Family Safety Mode instellen.
*Disclaimer: ouders blijven verantwoordelijk voor het gebruik van de apps door hun kinderen. 

Stap 18.2.
Mis nooit een Whatsappje. Dit is de oplossing voor het probleem, dat de WhatsApp
berichten onderaan komen als ze ‘gelezen zijn’. Open WhatsApp, ga naar settings, ga naar
notificaties en selecteer ‘always show popup’. Zo mis je nooit een Whatsapp bericht.

Stap 19.
Zorg dat de smartwatch uitstaat voordat je hem gaat opladen. Je kan de smartwatch op
twee manieren uitzetten:
1. Via de RC Tracker app, ga naar ‘smartwatch uitschakelen’.
2. Op de smartwatch. Ga naar instellingen 
en druk op ‘shutdown’ en dan op ‘OK’ en 
de smartwatch wordt uitgeschakeld. 
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https://rebelcactus.com/nl/blog/2021/12/privacy-tips


Nu is de Rebel Cactus smartwatch klaar voor gebruik! Stuur je kind(eren) 
naar het voetbalveld, speeltuin of laat ze gewoon lekker buiten spelen.
Met de kindersmartwatch van Rebel Cactus zijn ze klaar om de wereld te
ontdekken!

meer uitleg of handige tips over de smartwatch? of gewoon een vraag?
ga naar www.rebelcactus.com of bekijk onze instructievideo’s op youtube.
oOK STAAN WE ALTIJD VOOR JE KLAAR OP CUSTOMERSUPPORT@REBELCACTUS.COM.
PS: VIA ONS YOUTUBE KANAAL LEGGEN WIJ ALLERLEI HANDIGE FUNCTIES van DE
SMARTWATCH UIT!

jE KUNT ONS OOK VOLGEN OP SOCIAL MEDIA!

   

@RebelCactus
 

@Rebel_Cactus
 
 @Rebel_Cactus
 
 

https://rebelcactus.com/nl/home
https://www.youtube.com/user/myHALLOFO/playlists
mailto:KLANTENSERVICE@REBELCACTUS.COM
https://www.facebook.com/rebelcactus
https://www.instagram.com/rebel_cactus/
https://www.tiktok.com/@rebel_cactus?lang=nl-NL

