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Problemen oplossen
Zorg ervoor dat uw FindMyLandroid®-module goed is geïnstalleerd. Als Landroid® niet goed werkt, volgt u de onderstaande 
stappen. 
Als deze problemen niet worden herkend en opgelost, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger.

Symptoom Reden Weg

De locatie van de Landroid® 
kan niet nauwkeurig worden 
weergegeven in de app of 
de locatie kan niet worden 
gedetecteerd.

GPS-signalen worden beïnvloed door 
het weer of door enige storing.

1. Controleer en bevestig: Landroid® staat niet 
ondersteboven of opzij; Landroid® wordt niet gedekt 
door bepaalde metalen voorwerpen.
2. Breng Landroid® naar een open gebied waar u 
een bewegend signaal kunt krijgen.

U gebruikt niet de nieuwste versie van 
de Landroid®-app.

Werk de Landroid®-app bij naar de nieuwste versie.

Landroid® zal niet 
waarschuwen wanneer het 
zich buiten de Geo-omheining 
bevindt.

De Landroid®-software is niet up-to-
date.

Werk de Landroid®-software bij voordat u de 
module gebruikt.

Er is een klein tolerantiegebied buiten 
de randapparatuurinstellingen van 
FindMyLandroid®.

Breng de Landroid® uit de tolerantiezone (ongeveer 
30 meter van de Geo-omheining) om te controleren 
of FindMyLandroid® naar behoren werkt.

De FindMyLandroid®-module is 
gesloten.

Zet de Landroid® aan en laad hem indien 
nodig op. Als u niet hoeft op te laden, kunt 
u de FindMyLandroid®-module opladen met 
een Landroid® PowerShare-batterij. (Landroid® 
ingebouwde batterij, gaat een week mee na 
afsluiten).

De geofence is niet ingesteld of 
de straal van de geofence is niet 
ingesteld.

Gebruik de Landroid®-app om het correct in te 
stellen.

Landroid® is uitgeschakeld.
In dit geval wordt de waarschuwing 10 minuten 
nadat de Landroid® naar de Geo-afrastering is 
gebracht, verzonden.

Landroid® is nog steeds geldig 
buiten de Geo Fence.

De geofence is niet ingesteld of 
de straal van de geofence is niet 
ingesteld.

Gebruik de Landroid®-app om het correct in te 
stellen.

Geo Fence is niet ingeschakeld.

Landroid® werkt prima, 
maar communicatie tussen 
Landroid® en smartphone 
werkt niet.

De dekking van het mobiele netwerk 
van FindMyLandroid® is zwak.

Controleer of mijn Landroid®-signaal zwak is. Zo ja, 
ga dan naar het gebied waar het signaal goed is.

De module is beschadigd.
Neem contact op met de serviceagent en controleer 
deze correct.

De Landroid®-software is niet up-to-
date.

Werk de Landroid®-software bij.

De Landroid® app moet worden 
bijgewerkt.

Werk de Landroid®-software bij voordat u de 
module 

De SIM-kaart van de 
FindMyLandroid®-module is niet 
geactiveerd.

Zorg ervoor dat je de SIM-kaart hebt geactiveerd 
door de stappen in de Landroid® App te volgen 
voordat je het voor de eerste keer gebruikt.

De FindMyLandroid®-module is niet 
verbonden met Landroid®.

Klik om te controleren of de moduleconnector goed 
is geplaatst.

Landroid® heeft geen stroom.

Controleer of het Landroid®-scherm verlicht is. Als 
dit niet het geval is, brengt u de Landroid® naar 
het oplaadstation om het op te laden of om een 
noodprogramma op te starten om het op te laden.

Het abonnement op een prepaid 
simkaart is verlopen.

SIM-prepaid abonnement van 3 jaar. Eenmaal 
verlopen, moet deze worden vernieuwd.



Landroid® implementeert geen 
realtime positionering of de 
locatie van Landroid® kan niet 
in realtime worden bijgewerkt.

De module is ontworpen om elke 
10 minuten de positionering bij te 
werken voor energiebesparing. 
Wanneer Landroid® een laag 
stroomverbruik heeft, zal de update-
tijd voor de positionering langer zijn. Dit is normaal. Er is geen actie vereist.
Landroid® is in de Geo-pen langer 
dan 24 uur uitgeschakeld voor 
opslag, terwijl de  FindMyLandroid®-
module automatisch wordt 
uitgeschakeld zonder GPS-signalen.

NOTITIE: 
1. De FindMyLandroid®-module en de Radiolink-module kunnen alleen worden geïnstalleerd. De antidiefstalschroef moet      
door de servicemonteur worden verwijderd. 
2. De batterij van de FindMyLandroid®-module moet worden vervangen door de serviceagent.
3. Zorg ervoor dat de Landroid® regelmatig wordt opgeladen tijdens opslag en het wordt aanbevolen om deze elke 6   
    maanden te gebruiken.
4. Na een prepaid abonnement van 3 jaar voor een simkaart, moet u de FindMyLandroid®-module opnieuw opladen.


