Family Sharing
Met deze functie kan een TrackR gedeeld worden met anderen. Hiervoor moet je de TrackR app
gebruiken. Het is niet nodig dat iemand waarmee je je TrackR deelt ook zelf een TrackR in gebruik heeft.
Iedereen kan dus helpen zoeken!
Om deze functie te gebruiken moet je telefoon een internet verbinding hebben omdat de communicatie
voor een gedeelde TrackR via een server verloopt. Ook moet GPS op de telefoon aanstaan. Tevens moet
de gebruiker en degene waarmee een TrackR wordt gedeeld een TrackR account hebben die je aanmaakt
in de TrackR app. Alle stappen staan hieronder beschreven.
Voor Family Sharing wordt een groep aangemaakt om een bepaalde TrackR te delen (met één of
meerdere personen). Je kunt bijvoorbeeld een groep maken voor je sleutels of de afstandsbediening. Je
kunt meerdere groepen maken die bestaan uit verschillende personen. Hiermee kan met de groep gezocht
worden, wat enorm kan helpen bij het zoeken.
Je kunt een groep aanmaken voordat je iets kwijt bent, voor momenten dat er snel iets gezocht moet (fiets,
huis of auto sleutel in de ochtend) worden. Maar je kunt het ook doen op het moment dat je iets kwijt bent
en met meerdere mensen ernaar wilt zoeken.
De personen die aan een groep toegevoegd zijn, zien de TrackR in hun app met een symbool (3
poppetjes) erbij. Als ze binnen Bluetooth bereik van de TrackR zijn (alarm knop wordt groen, Searching
wordt dan een afstand indicatie) zie je de afstand en kun je een alarm op de TrackR af laten gaan. De
TrackR kan een verbinding maken met één telefoon.
1. Met wie deel je je TrackR?
A.

Je kunt een TrackR delen met iemand die al een TrackR heeft.

Die moet dan een TrackR account hebben en ingelogd zijn. Je ziet
dan in het linker menu bovenaan een email adres staan.
B.

Het is ook mogelijk om een niet TrackR gebruiker te koppelen

aan jouw TrackR. Die persoon installeert dan eerst de TrackR app:
•

TrackR app voor Android

•

TrackR app voor iOS

Op een iPhone kan de app er op sommige onderdelen net even anders uitzien als op Android.
Ad A. Een TrackR gebruiker volgt de stappen in het volgende hoofdstuk ‘Het maken van een groep voor

Familiy Sharing’.
Ad B. Een niet TrackR gebruiker installeert eerst de
app en ziet dan de volgende schermen. Druk op next
in het eerste scherm. In het tweede scherm druk je op
‘Existing users login to sync devices’. Kies (onderin het
scherm) voor ‘I need an account’. Vul alle gegevens in
en kies voor ‘Sign up’.

Omdat er nog geen TrackR gedeeld is kom je in dit scherm:
Kies daar voor ‘Sign Out’.
Nu moet er eerst een TrackR gedeeld worden. Degene met wie een TrackR is
gedeeld ontvangt een email op het email adres van het account en in de email staat
een knop ‘Confirm Invitation’. Druk hierop zodat je bent toegevoegd aan de
gedeelde TrackR.
Een TrackR gebruiker krijgt daarna de gedeelde TrackR in z’n app te zien (er moet
wel een internet verbinding zijn). Soms moet de app afgesloten worden of duurt het
even.
Een niet TrackR gebruiker moet nu eerst in de app komen om de gedeelde TrackR te zien.
Kies nu weer voor ‘Sign in’. Voer de inlog gegevens in. Je ziet nu ‘Logging in’ en Syncing devices. Nu
opent de app met het scherm waarin je kunt zien op de kaart wat de laatste locatie was van de gedeelde
TrackR. Ook zie je een knop die groen wordt als je verbinding met de TrackR hebt en aan het aantal
streepjes zie je of je dichtbij of veraf bent. Als de knop groen is kun je ook het alarm op de TrackR
activeren.

Het maken van een groep voor Familiy Sharing
Dit kan alleen worden gedaan door de hoofdgebruiker van de TrackR.

1. Open de TrackR app.
2. Druk op de 3 streepjes links boven.
3. Druk op het TrackR icoon waaronder je
email onder staat. Staat er geen email
adres, dan moet je eerst inloggen als je al
een account hebt of een account
aanmaken.

4. Scroll naar beneden en Kies "Groups"
5. Kies "+ Add New Group"

6. Kies een naam voor de groep die je wilt aanmaken en dan "Next."
7. Kies de TrackR(s) die je wil delen met de groep met "Add" (Add
verandert in REMOVE) en daarna "Next". Bij Android zet je een vinkje in
het vakje in plaats van dat er een ADD knop is.

8. Toevoegen van anderen met "+ Add new Member". Bij Android vul je meteen het mailadres in van de
account die de andere TrackR gebruiker al aangemaakt en actief heeft.
9. Voer het e-mail adres (van de account die je al moet hebben) van de
andere person in die je in de groep wilt hebben en druk op “ADD”. Bij
Android druk je op “CREATE GROUP”.
Druk nogmaals op "+ Add new Member" als er
nog iemand toegevoegd moet worden. Bij
Android ga je eerst naar de groep en kun je
onder members andere personen toevoegen.
Als je klaar bent druk je op “SUBMIT” onderin
het scherm.
De groep is nu aangemaakt.
Je kunt daarna de groep kiezen en andere
TrackRs en personen toevoegen of verwijderen.

Ik ben aan een groep toegevoegd. Wat nu?
1. Open je e-mail.
2. Open de e-mail van support@thetrackr.com met het onderwerp "You Have Been Invited to a Group".

3. Druk in de e-mail op "confirm invitation."

Je kunt nu de TrackR(s) zien die in de groep zitten. Je moet wel TrackR gebruiker zijn (minstens 1 TrackR
gekoppeld) en zijn ingelogd.

Hoe moet je iemand verwijderen uit een groep
1. Open de TrackR app
2. Druk op de icoon links boven
3. Druk op de TrackR icoon bovenin.
4. Na naar "Groups."

5. Kies de groep waarin je wilt wijzigen.
6. Klik op de > bij "Members"
7. Druk op “Edit” rechts boven

8. Druk op “Added” naast de persoon die je wilt verwijderen en deze wordt verwijderd.
9. Druk op “Done” rechts boven.

Een complete groep verwijderen
1. Open de TrackR app
2. Druk op de icoon links boven.

3. Druk op de TrackR icoon bovenin.
4. Ga naar "Groups."

5. Kies de groep die je wilt
verwijderen.
6.
Druk

op de
"Delete
Group" knop onderaan de pagina.
Deze groep is nu verwijderd.

