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Orbit Wallet

Orbit Glasses

Orbit Card
Orbit Keys

Orbit Stick-On

Orbit Powerbank

WAT IS BAAN?
Orbit is een familie van Bluetooth-trackers die zijn ontworpen om u te helpen al uw dagelijkse 
items gemakkelijk te vinden via de gratis, eenvoudig te gebruiken app (beschikbaar in de App 
Store en Google Play). Er is een baan voor alles.

Laat al uw verloren items rinkelen. Als je Orbit zich binnen het bereik van 30 meter 
bevindt, geeft het tikken op de knop ‘Zoeken’ op de Orbit-app het op. Als u uw telefoon bent 
kwijtgeraakt, drukt u op de knop op uw Orbit om uw telefoon te laten overgaan, zelfs als deze op 
stil is!

Als je een groepsfoto wilt maar niemand hebt om de foto te maken, is Orbit er voor jou. Open de 
in-app-camera, plaats de telefoon op zijn plaats en druk op de knop van je Orbit naar
maak een selfie.

Houd de app op de achtergrond en de locatie van uw Orbit wordt opgeslagen. Als uw baan 
buiten bereik is, controleert u de kaart op de laatst geziene locatie. Ga naar dat gebied om naar 
je baan te zoeken.

Wat moet je doen als je baan verloren is? Markeer het als verloren en activeer Orbit Net via de 
app. Elke Orbit-app is nu op zoek naar je verloren Orbit. Als iemand langs je baan loopt, wordt 
je op de hoogte gesteld van de locatie.
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ORBIT APP
Download de Orbit-app door te gaan naar de App Store of Google play and download “ORBIT - 
Find your Keys, Find your Phone”.

Open de app en laat de app uw locatie bepalen. Zorg ervoor dat bluetooth is ingeschakeld zodat 
de app verbinding maakt met je Orbit. U moet een account aanmaken bij het openen van de 
app. Hieronder staat een overzicht van de app.

App instellingen:
Alle Orbit-app-instellingen zijn 
hier te vinden.

ORBIT

In-App Camera:
De Orbit gebruiken als een 
selfie-afstandsbediening 
werkt alleen als je de In-
App Camera gebruikt. 
Alle gemaakte foto’s 
worden opgeslagen in uw 
gebruikelijke fotogalerij.
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Orbit locatie:
Een markering op uw kaart zal 
laten zien waar uw baan is (of 
was voor het laatst gezien).

Accu:
In-App Toont hoeveel lading 
uw Orbit uit de camera heeft 
gehaald

Orbit-verbinding:
De groene balken geven 
een indicatie van je Orbits-
verbinding. Meer balken = 
sterkere verbinding
Minder balken = Zwakkere 
verbinding

Meer opties:
Alle instellingen specifiek voor 
de geselecteerde Orbit zijn 
hier te vinden. Bijv. Bewerk 
de naam van de baan, het 
scheidingsalarm, verwijder / 
ontkoppel de baan

Voeg een nieuw Orbit-
apparaat toe:
Tik op het pictogram ‘(+)’ 
om een   nieuwe Orbit toe te 
voegen. Zorg ervoor dat je je 
banen hernoemt om ze bij te 
houden.

Vind Orbit:
Om je Orbit-ring te laten 
klinken, tik je op de knop ‘Find 
Orbit’ onder aan je scherm.

Compatibiliteit met mobiele apparaten

ORBIT synchroniseert met de volgende apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen:

iOS
iPhone 5 of hoger

Android
Android 4.4 en hoger
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HOE UW ORBIT TE VERBINDEN

Hoe uw ORBIT hernoemen

Nadat u een account hebt gemaakt, wordt u 
gevraagd om het Orbit-product te kiezen dat 
u wilt toevoegen. Volg de aanwijzingen om toe 
te voegen.

Volg in eerste instantie de activeringsinstructies op het scherm om uw Orbit te activeren. U 
wordt dan gevraagd om een   account aan te maken 

Tik op ‘Meer opties’ (3 punten) in je 
apparaatlijst om een   nieuw scherm te 
openen.

Tik op het pictogram Bewerken om uw 
Orbit te hernoemen. Hier kunt u ook alle 
instellingen aanpassen die specifiek zijn 
voor de geselecteerde Orbit.

Nadat u uw Orbit-product hebt geselecteerd, 
verschijnt een nieuw scherm met instructies 
voor het activeren en verbinden van uw Orbit.

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Back

Choose your Orbit

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Buy an Orbit

>

>

>

>

>

>

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

Back

Add an Orbit
For first time activation,

press and hold the button on
your Orbit for 5 seconds

until you hear a beep

Continue



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Hoe een ORBIT-apparaat te verwijderen

Meerdere ORBIT’s toevoegen
Hernoem het (in de sectie ‘Meer opties’) om 
bij te houden welke welke is. Dit helpt bij het 
zoeken naar uw apparaat. Selecteer de baan 
die u in uw apparatenlijst wilt vinden.

In het geval dat u een baan uit uw app wilt verwijderen, tikt u op het pictogram ‘Meer opties’ 
(3 punten). In dit gedeelte vindt u ‘Deze baan verwijderen’. Tik op het rode pictogram om te 
verwijderen. 
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Tik op het pictogram ‘(+)’ onder je appa-
raatlijst om een   nieuwe Orbit toe te voegen. 
U wordt gevraagd om het Orbit-product te 
kiezen dat u wilt toevoegen.



VIND UW ORBIT

VIND UW TELEFOON

Alle Orbit-producten werken vrijwel identiek en kunnen allemaal worden verbonden met 
dezelfde app. Tik op de knop “FIND ORBIT” onderaan het startscherm. Je Orbit zal rinkelen 
als hij binnen bereik is. Als er geen beltoon is, verschijnt er een melding met de laatst 
bekende locatie van uw Orbit.

Druk op de knop op uw Orbit en uw telefoon gaat over en knippert als deze zich binnen het 
bereik bevindt. Als er geen belsignaal is, is de telefoon buiten bereik.
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MAAK EEN SELFIE
Tik op het camerapictogram in de rechterbovenhoek. Plaats of plaats uw telefoon ergens, 
ga in beeld en klik op de batterijknop om een   foto te maken. Alle foto’s worden opgeslagen 
in uw galerij. Let op: deze functie werkt alleen met de camera in de app.



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Meer opties

Scheidingsalarm

Veilige zone

Orbit Sound

Verwijder deze ORBIT

Herinnering laden

INSTELLINGEN

Tik op de knop Meer opties (3 punten). Alle instellingen voor uw Orbit-product vindt u hier. In-
stellingen voor de Orbit-app zijn te vinden in het menu App-instellingen.

Als u het separatiealarm inschakelt, kunnen 
uw Orbit en uw telefoon beide overgaan 
wanneer de apparaten uit de straal van 30 
meter / 30 meter stappen om u te melden 
dat u een item bent vergeten.

Als de Safe Zone-functie is ingeschakeld, 
werkt het scheidingsalarm niet wanneer 
het is verbonden met WiFi. Deze functie is 
perfect voor als u thuis bent rond het huis.

Door op ‘Find Orbit’ te tikken, gaat je Orbit 
over. Selecteer een van de drie beschikbare 
alarmen die het best bij u passen.

Als je per abuis een baan hebt toegevoegd, 
tik je op het rode pictogram naast ‘DEZE 
BAAN VERWIJDEREN’. Hiermee wordt de 
Orbit losgekoppeld van uw app. De Orbit 
kan opnieuw worden aangesloten door de 
verbindingsinstructies te volgen.

Deze functie is alleen van toepassing op 
de Orbit-portemonnee. Oplaadherinnering 
maakt gebruik van uw WiFi-thuisverbinding 
om te herkennen wanneer u thuis 
bent. Als u eenmaal thuis bent (als uw 
portemonnee-batterij minder dan 30% 
is), wordt er een melding verzonden die u 
eraan herinnert uw Orbit-portemonnee in 
rekening te brengen.
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Uw Orbit-account

Ringtones

Telefonische meldingen

Met de hand

Helpen

Uitloggen

App Versie

App instellingen

Wanneer u uw eerste Orbit koopt, wordt u gevraagd 
om een   account te maken bij het openen van de 
app. Details over uw account zijn te vinden in de 
App-instellingen. Door op ‘Wachtwoord wijzigen’ te 
tikken, wordt u gevraagd uw Orbit-wachtwoord te 
wijzigen. U hebt dit wachtwoord nodig om u aan te 
melden bij uw account.

Er zijn meer dan 15 beltoonalarmen waaruit u 
kunt kiezen. Selecteer een melodie die bij u past. 
Selecteer een andere beltoon voor verschillende 
banen.

Deze instellingen hebben alleen invloed op de 
telefonische meldingen wanneer u uw Orbit 
gebruikt om uw telefoon te vinden. Geluids-, 
trillings- en flitslichtwaarschuwingen kunnen 
allemaal worden in- en uitgeschakeld. De ringtone-
instellingen voor de ringtone kunnen worden 
gewijzigd in het menu Meer opties.

Als u op ‘Handmatig’ tikt, komt u naar deze 
handleiding. Alle informatie over Orbit-producten 
en de Orbit-app vindt u hier.

Het gedeelte ‘Help’ bevat het privacybeleid en de 
servicevoorwaarden. De handleiding is hier ook te 
vinden.

Tik op de knop ‘UITLOGGEN’ om uit te loggen bij 
uw Orbit-account. U moet zijn aangemeld om 
uw Orbit-producten en hun functies te kunnen 
gebruiken.

Onder de knop ‘UITLOGGEN’ in het 
instellingenmenu, vindt u de versie van de app die 
u momenteel gebruikt.

Tik op het instellingenpictogram in de linkerbovenhoek om het instellingenmenu te openen. Alle 
Orbit-app-instellingen zijn hier te vinden. De instellingen voor uw Orbit-product vindt u in het 
gedeelte Meer opties.
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ORBIT NET
Wat is het ORBIT-NET

Hoe het ORBIT NET te gebruiken

Het Orbit Net is een op de gemeenschap gebaseerd anoniem zoeksysteem dat altijd op 
zoek is naar je verloren Orbit. Wat moet je doen als je baan verloren is? Activeer het Orbit 
Net en wanneer iemand (met de Orbit-app geïnstalleerd) langs je verloren Orbit loopt, 
ontvang je een locatie-update van waar je item zich op een kaart bevindt. Gebruik de 
Orbit-app om je naar de locatie te leiden en naar je ontbrekende Orbit te zoeken. Nodig je 
vrienden uit om de app te downloaden die de kansen vergroot dat je Orbit wordt gevonden 
(ze hoeven geen Orbit te hebben om deel te worden van het Orbit Net).

Wanneer de Orbit-app uw baan niet detecteert, verschijnt de knop ‘Notify if found’. Door 
erop te tikken, wordt u naar de Orbit Net-pagina gebracht. Door op ‘CONFIRM’ te tikken, 
wordt je Orbit als verloren gemarkeerd en wordt het Orbit Net geactiveerd. De hele Orbit-
community kijkt nu uit naar je verloren Orbit.

ORBIT NET
The entire Orbit community is now

looking out for your lost Orbit.
You will be notified as soon as 

someone comes within range of it.
Ask all of your friends to help by

installing the Orbit App. 

CONFIRM CANCEL

Notify if found
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Notify if found

ORBIT NET geactiveerd (verloren)

ORBIT NET geactiveerd (gevonden)

Wanneer ORBIT NET is geactiveerd, wordt het rode 
(!) Teken weergegeven

Indien gevonden, verschijnt een groen vinkje. Ga 
naar de locatie en zoek naar ontbrekende ORBIT



ORBIT KEYS
Orbit Keys is een Bluetooth-apparaat dat is ontworpen om uw sleutels binnen enkele seconden 
te vinden. Prachtig gemaakt van geanodiseerd aluminium, het is niet alleen een handige gadget, 
maar ook een stijlvol accessoire voor je sleutels. Verkrijgbaar in 12 verbluffende kleuren.

VIND UW SLEUTELS:
Druk in het Bluetooth-bereik (30m100ft) op de knop “Find Orbit” in de Orbit-app. Je Orbit speelt 
een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker van 90db. Wanneer het buiten het bereik 
is, geeft de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw sleutels weer op de kaart. Ga naar die 
locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.

VIND UW TELEFOON:
Om je telefoon te vinden, druk je op de knop aan de zijkant van je Orbit. Als u zich binnen het 
bereik bevindt, gaat uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:
Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op Orbit om de 
perfecte selfie of groepsfoto te maken.

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY RED
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ORBIT KEYS

WHAT’S INCLUDED

DE BATTERIJ PLAATSEN / VERVANGEN

KENMERKEN

CR2032

ORBIT Reserve batterij 2x batterijtool Keychain Sleutelhanger

1. Om de batterij te 
vervangen, moet u 
Orbit tussen de twee 
gereedschappen 
voor het openen van 
de batterij plaatsen.

Vind je
Telefoon

Vind je 
sleutels

Scheidingsalarm Selfie
Remote

Laatst geziene 
locatie

Tot 6 maanden
Batterijduur

Vervangbare 
batterij

Ingebouwd
Luidspreker

Water
Resistant

Orbit Net
Gemeenschap

2. Draai het bovenste 
gereedschap om de 
batterij te openen 
linksom om te 
openen.

3. Open de baan 
en verwijder de 
oude batterij van 
binnenuit.

4. Plaats de nieuwe 
batterij met het 
(+) symbool naar 
beneden.

5. Duw de bovenste 
en onderste Orbit-
schaal samen. Plaats 
de baan tussen het 
openingsgereedschap. 
Draai met de klok mee 
om Orbit te sluiten.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

LED verlicht-
ing

Sleutelgat

Luidspreker Orbit-knop



ORBIT WALLET

VIND UW PORTEFEUILLE:
Druk binnen het bereik (30 ft / 100 m) op de knop “Find Orbit” in de Orbit-app. Je Orbit speelt een 
melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app de 
laatst bekende locatie van uw powerbank op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek naar 
je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.

VIND UW TELEFOON:
Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat 
uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:
Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op uw 
Orbit-portemonnee om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.

BLACK BROWN NAVY

Gemaakt van 100% echt leer en met een oplaadbare batterij van 2500mAh, blijft u onderweg 
opgeladen, zonder in te boeten aan stijl en functionaliteit. Het beste van alles, niet meer vergeten 
om je Orbit-portemonnee op te laden. Als u thuiskomt en de batterij bijna leeg is, zal uw telefoon u 
waarschuwen om hem opnieuw op te laden. De Orbit-portemonnee heeft ook een uniek, met leer 
bekleed biljetslot, 4 RFID-blokkeerkaartsleuven en een ontvangstgleuf. Afgewerkt met gevouwen 
randen en een klassiek simplistisch ontwerp, deze slanke lederen portefeuille past gemakkelijk in 
uw zak.
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ORBIT WALLET

De batterij opladen op uw Orbit Wallet 
is heel eenvoudig. Steek de USB-kabel 
gewoon in een USB-poort (computer of 
oplader) en wacht tot de 4 LED-lampjes 
op uw batterij oplichten.

Je telefoon opladen met de Orbit Wallet 
is nog eenvoudiger. Sluit gewoon het 
Micro-USB- of iPhone-adaptersnoer 
aan op uw telefoon. 

Micro-USB-kabel

iPhone-adapter (verbonden 
via Micro-USB)

Batterijknop (gebruikt om te 
activeren, selfie te nemen en 
telefoon te vinden)

LED Levensduur batterij-indicator
(1 = Laag, 4 = Volledig)

USB-kabel gebruikt om de batterij op te laden

ORBIT Wallet iPhone Adapter

WAT IS INBEGREPEN

DE BATTERIJ OPLADEN

KENMERKEN

Vind uw 
portefeuille

Herinnering 
laden

herlaadbaar
2500 mAh batterij

Micro-USB- en 
iPhone-adapter

Vind je
Telefoon

Scheidingsalarm Selfie
Remote

Laatst geziene 
locatie

Ingebouwd
Luidspreker

Orbit Net
Gemeenschap
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ORBIT GLASSES
De Orbit voor een bril is ‘s werelds kleinste Bluetooth-tracker. Plak het op de arm van uw bril en 
laat het rinkelen via de Orbit-app. De Orbit voor een bril past op een bril met een (minimale grootte 
van) 4 mm arm. De ingebouwde oplaadbare batterij gaat maximaal 1 maand mee en kan eenvoudig 
opnieuw worden geplaatst met behulp van de meegeleverde oplaadkabel.

VIND UW BRIL:
Druk in het Bluetooth-bereik (30m100ft) op de knop “Find Orbit” in de Orbit-app. Je Orbit speelt 
een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app 
de laatst bekende locatie van uw bril op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek naar je 
ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.

* Zoek je telefoon en neem een   selfie die niet beschikbaar is met Orbit Glasses
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ORBIT GLASSES

Om op te laden, steekt u de meegeleverde oplader in een 
stroombron (USB-sleuf) en sluit u de andere uiteinde van 
de oplaadkabel aan op uw Orbit-bril. De LED knippert, wat 
aangeeft dat er wordt opgeladen. Wanneer het LED-lampje 
stopt met knipperen en een stabiel lampje geeft, is het 
opladen voltooid. Verwijder de oplader en u bent klaar voor 
een volgende maand.

* Orbit Glasses hoeft niet te worden verwijderd om te 
worden opgeladen 

ORBIT Glasses Oplaadkabel Zelfklevende strips

Vind je bril Scheidingsalarm Laatst geziene 
locatie

Tot 1 maand 
levensduur van 
de batterij

Oplaadbare 
batterij

Ingebouwde 
speaker

Orbit Net
gemeenschap

WAT IS INBEGREPEN

DE BATTERIJ OPLADEN

KENMERKEN



ORBIT CARD
Orbit-kaart heeft dezelfde standaarddikte en -dikte en is daarmee ‘s werelds dunste Bluetooth-
tracker. Schuif het in uw portemonnee tussen uw creditcards en verlies nooit meer uw 
portemonnee. De Orbit Card heeft een drukknop waarmee je je telefoon kunt vinden en op afstand 
een selfie kunt maken. De ingebouwde oplaadbare batterij gaat maximaal 3 maanden mee en kan 
eenvoudig worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel.

VIND UW PORTEFEUILLE:
Druk in het Bluetooth-bereik (30m100ft) op de knop “Find Orbit” in de Orbit-app. Je Orbit speelt 
een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer het buiten het bereik is, geeft 
de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw portefeuille op de kaart weer. Ga naar die locatie en 
zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.

VIND UW TELEFOON:
Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat 
uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:
Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op je 
Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.
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ORBIT CARD

ORBIT Card Oplaadkabel

Om op te laden, steekt u de meegeleverde oplader 
in een voedingsbron (USB-sleuf) en sluit u de andere 
kant van de oplaadkabel aan op uw Orbit-kaart. De 
LED knippert, wat aangeeft dat er wordt opgeladen. 
Wanneer het LED-lampje stopt met knipperen en een 
stabiel lampje geeft, is het opladen voltooid. Verwijder 
je kaart en je bent klaar voor nog eens 3 maanden.

LED
Indicator

Orbit
knop

Dock 
opladen

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

Selfie
Remote

Water
Resistant

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

WAT IS INBEGREPEN

DE BATTERIJ OPLADEN

KENMERKEN

Scheidingsalarm

Laatst geziene 
locatie

Tot 3 maand 
levensduur van 
de batterij

Oplaadbare 
batterij

Ingebouwde 
speaker

Orbit Net
gemeenschap

Vind uw 
portefeuille

Vind je
Telefoon



ORBIT STICK-ON
Steek het, vind het! De Orbit Stick-On is perfect voor al die kostbare items die u zich niet kunt 
veroorloven te verliezen. Steek het overal op! Afstandsbedieningen, laptops of iets anders. Er is 
ook een sleutelringbijlage bijgevoegd, die bijdraagt   aan de lijst met dingen die je kunt vinden met 
de Orbit Stick-On. Sluit de sleutelhanger aan op rugzakken, bagage of instrumententassen. Met 
de Orbit Stick-On kun je je telefoon laten overgaan en op afstand een selfie maken. De batterij gaat 
maximaal een jaar mee voordat deze moet worden vervangen. Reservebatterij inbegrepen.

STOK HET, VIND HET:
Druk in het Bluetooth-bereik (30m100ft) op de knop “Find Orbit” in de Orbit-app. Je Orbit speelt 
een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app 
de laatst bekende locatie van uw verloren item op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek 
naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.

VIND UW TELEFOON:
Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat 
uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:
Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op je 
Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.

BLACK SILVER
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ORBIT STICK-ON

WAT IS INBEGREPEN

DE BATTERIJ PLAATSEN / VERVANGEN

KENMERKEN

CR2032

Reserve batterij

Vind uw
telefoon

Vind uw
Orbit

Scheidingsalarm Selfie
Remote

Laatst geziene 
locatie

Tot 1 jaar 
levensduur van 
de batterij

Vervangbare 
batterij

Ingebouwde 
speaker

Sleutelhanger 
bijlage

Orbit Net
Gemeenschap

1. Verplaats het 
lipje naar de positie 
‘OPEN’.

2. Maak de oude batterij 
los van binnenuit en 
plaats de nieuwe batterij 
met het (+) symbool 
naar beneden.

3. Verplaats het lipje 
terug naar de positie 
‘LOCK’.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

ORBIT Sleutelhanger Zelfklevende strips

sprekerOrbi-knop



Orbit Powerbank kan al je apparaten opladen met zijn 5000mAh-batterij. Je kunt het ook vinden 
met de ingebouwde Orbit. U kunt uw telefoon laten overgaan via uw Orbit Powerbank om hem 
te lokaliseren of op afstand een selfie te maken. Het beste van alles, niet meer vergeten om je 
Powerbank op te laden! Als je thuiskomt en je powerbank bijna leeg is, zal je telefoon je op de 
hoogte stellen om hem op te laden. Verkrijgbaar in 4 verbluffende kleuren.

VIND UW POWERBANK:
Druk in het Bluetooth-bereik (30m100ft) op de knop “Find Orbit” in de Orbit-app. Je Orbit speelt 
een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app 
de laatst bekende locatie van uw powerbank op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek 
naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.

VIND UW TELEFOON:
Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat 
uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:
Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op je 
Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
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ORBIT POWERBANK

ORBIT Powerbank Oplaadkabel

Orbi-knop

Vooraanzicht Bovenaanzicht

USB Poort

LED Indicator

Micro-USB

De batterij opladen op uw Orbit 
Powerbank is heel eenvoudig. 
Steek de USB-kabel gewoon in een 
USB-poort (computer of oplader) 
en wacht tot de 4 LED-lampjes op 
uw batterij oplichten.

Je telefoon opladen met de Orbit 
Powerbank is nog eenvoudiger. Sluit 
gewoon het Micro-USB- of iPhone-
adaptersnoer aan op uw telefoon.

Selfie
Remote

Oplaadbare 
batterij

WAT IS INBEGREPEN

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

KENMERKEN

Vind uw 
portefeuille

Herinnering 
laden

Vind je
Telefoon

Scheidingsalarm

Laatst geziene 
locatie

Ingebouwde 
speaker

Orbit Net
Gemeenschap



ONDERSTEUNING
Is mijn telefoon compatibel met Orbit?
Orbit vereist dat een telefoon de Orbit-app op de achtergrond uitvoert. Bluetooth moet op de achtergrond worden 
ingeschakeld (maak je geen zorgen, onze technici hebben de batterij leeg gemaakt op je telefoon door Bluetooth 
aan te laten staan). Orbit werkt met: iPhone 5 en hoger. en Android 4.4 of hoger. Bluetooth 4.0 of hoger is vereist.

Hoeveel Orbit-apparaten kunnen met mijn telefoon of tablet worden gekoppeld?
Apple iOs-apparaten kunnen per keer maximaal 6 Orbit-apparaten koppelen. Android-apparaten kunnen 
overal tussen 1-3 paren, afhankelijk van de fabrikant en de versie van het besturingssysteem.

Garantieprocedure
Als u problemen ondervindt met uw Orbit, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen op help@hbutler.co en een 
teamlid zal helpen bij het oplossen van problemen die u ondervindt met het product.

Retourbeleid en garantie
ORBIT heeft een beperkte garantie van zes maanden - bezoek voor meer informatie: www.hbutler.co

Verwijdering en recycling
Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om ORBIT en bijbehorende onderdelen 
op de juiste manier weg te gooien en te recyclen. Gooi ORBIT niet weg met het gewone huisafval, de ORBIT-eenheid 
wordt als elektronisch afval beschouwd en moet worden afgevoerd naar uw plaatselijke inzamelfaciliteit voor 
elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie voor afvalbeheer voor 
elektronische apparatuur of met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u batterijen weggooit, isoleert u de 
+ en - vlakken van de batterijen met isolerende of andere niet-geleidende tape. Als de batterijen niet op de juiste 
manier worden weggegooid, kan dit leiden tot kortsluiting, waardoor ze heet worden, barsten of ontbranden.

Ga voor meer informatie naar: findorbit.com/help

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Kinder veiligheid
ORBIT bevat kleine onderdelen, wat een verstikkingsgevaar kan zijn. Blijf alsjeblieft weg van jonge 
kinderen. Als de batterij wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen, omdat er 
ernstig letsel kan optreden.

Algemene voorzorgsmaatregelen
- ORBIT is geen speelgoed
- Probeer niet te knoeien met / wijzigen / demonteren van ORBIT
- Stel ORBIT niet bloot aan schurende materialen
- Plaats ORBIT niet in de buurt van open vuur
- Controleer ORBIT-specificaties en andere informatie> Omgevingscondities en stel ORBIT niet bloot 
boven bedrijfstemperaturen
- ORBIT’s metalen behuizing geleidt de temperatuur effectief, vermijdt contact bij extreme temperaturen
- De randen van ORBIT kunnen scherp zijn, met zorg behandelen

Lees, volg en bewaar deze gebruikershandleiding en alle veiligheidsinstructies. Onjuiste installatie, 
gebruik of verwijdering van ORBIT kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en anderen in gevaar brengen.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen
- Batterijen niet opladen, kortsluiten, demonteren, vervormen of opwarmen
- Gooi batterijen niet in het vuur
- Vermijd gemengd gebruik van batterijen, bijvoorbeeld nieuwe, gebruikte of verschillende types
- Houd batterijen uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid
- Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind een batterij inslikken, raadpleeg 
dan onmiddellijk een arts.
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REGULATORY NOTICES
North America
United States: Federal Communications Commissions [FCC]

FCC COMPLIANCE STATEMENT:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

INFORMATION TO USER:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residentual installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the 
following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna
-Increase the distance between the equipment and the reciever
-Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING: 
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

European Union
European Union: CE directive
                  
                                           WEEE:

STATEMENT:
Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the esstential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary houseold wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is 
your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for 
electrical and electronic equipment recycling. 

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the 
product. 

- Do not dispose of the Orbit with household waste. 
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations. 
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.


