
Zorg voor zekerheid 
in noodsituaties.

HANDLEIDING

We waarderen het enorm wanneer je even de tijd zou willen 

nemen om onze Facebook pagina (@SaveMeNL) te “liken” en 

een recensie achter te laten.

IBAN  NL17 KNAB 0255 6250 57

BTW  NL8561.75.225.B01

KvK  65590368

Save-Me B.V.

Stationsplein 30

1382 AD  Weesp

T +31 (0)20 261 37 63  

hello@save-me.nu

www.save-me.nu

WIST JE DAT....

..... Je met één druk op de knop familieleden kan toe-
voegen aan je account? Dit doe je eenvoudig door in 
te loggen en onder je profiel op Familielid toevoegen 
te klikken. Hier kan je een volwaardig profiel aanmaken 
voor je partner, kinderen of ouders.

..... Je gekoppelde producten ook kan ontkoppelen en 
overdragen? Dit is gemakkelijk wanneer je een bijvoor-
beeld een sticker op je fiets hebt en je fiets verkoopt. Ook 
kan je een armband ontkoppelen waarna een andere 
Save-Me gebruiker hem eenvoudig koppelt aan zijn / haar 
profiel.

..... De wijziging die je doorvoert direct worden weer-
gegeven na scannen op al je gekoppelde producten? 
Zo heb je altijd en overal je up-to-date gegevens bij je.

..... Save-Me grensoverschrijdend werkt? Overal ter 
wereld waar verbinding is met een mobiel netwerk kan 
je profiel in een noodsituatie gescand worden zodat snel 
de juiste hulp wordt geboden. Je Save-Me profiel wordt 
weergegeven in Nederlands, Engels en Duits.

..... Save-Me producten voorzien zijn van een pincode? 
Deze kan je aanzetten waardoor na scannen eerst de 
pincode ingevoerd dient te worden voordat je profiel 
wordt weergegeven. Het kost iets tijd maar biedt meer 
privacy.

Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen 
hebben kijk dan op onze website (www.save-me.nu) en 
klik op Zo werk het. Hier hebben wij diverse korte instructie-
video’s geplaatst over de meest voorkomende onderwerpen. 

Wanneer je hierna nog vragen hebt dan horen wij dit graag. 
Je kan ons bereiken via hello@save-me.nu of  telefonisch op 
020 261 37 63.

Heel veel plezier met je Save-Me product!

Met vriendelijke groet,

Team Save-Me

JE PROFIEL SCANNEN

Wanneer je je profiel hebt aangemaakt wil je natuurlijk 
ook zien hoe het eruit ziet na scannen. Er zijn vele gratis 
en betaalde QR-code scanners beschikbaar in Play Store 
voor Android en in de App Store van Apple. 

Save-Me heeft voor Android goede ervaringen met de 
gratis app Barcode Scanner Pro en voor de iPhone QR 
Reader for iPhone maar er zijn zeker ook andere goed 
werkende QR-code scanners. Installeer een QR-code 
reader op je smartphone en ervaar zelf hoe je profiel 
na uitlezen wordt weergegeven. 

Wanneer je niet beschikt 
over een smartphone dan 
kan je ook in je dashboard 
op Profiel bekijken klikken
om de weergave op een
smartphone te zien.



Beste Save-Me gebruiker,

Heel erg bedankt voor je bestelling! 

Hierbij ontvang je de bestelde product(en), we hopen dat 
je er tevreden mee bent!

In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je 
je profiel aanmaakt, upgrade en hoe je producten aan je 
profiel koppelt.
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UPGRADEN VAN JE PROFIEL

Nu opent zich het profielscherm. Dit profielscherm is je 
dashboard van waar je alles kan instellen, koppelen en 
wijzigen. Pak nu de activatiecode erbij uit je bevestigings- 
mail of pak het activatiekaartje wat je bij je bestelling 
hebt ontvangen en klik op Profiel upgraden. 

In het scherm wat zich nu 
opent zet je als eerste een 
vinkje voor de naam van 
degene waarvan je het 
profiel wil upgraden en 
vervolgens kies je “Premium”
 of “Medical”. Klik nu op Pas kortingscode toe en vul de 
activatiecode in. Let op: deze bestaat alleen uit kleine let-
ters en cijfers! Klik op Controleer en als je de activatiecode 
juist hebt ingevuld zie je een groene balk verschijnen met 
de melding dat je profiel voor 12 maanden is geüpgraded. 
Klik op Verder en daarna nogmaals op Verder. 

Je ziet nu dat je uitbreiding
is uitgevoerd. Klik op Naar 
gebruikersomgeving en 
je ziet dat onder je naam 
nu “Premium” of “Medical” 
staat. Klik op Profiel 
bewerken en vul hier je 
gegevens in. Je profiel is 
klaar!

AANMAKEN VAN JE PROFIEL

Ga naar de Save-Me website (www.save-me.nu) en klik 
op Maak je gratis profiel aan. Hier vul je je gegevens in. 
Klik vervolgens op Volgende stap. Er is nu een e-mail 
gestuurd naar het opgegeven e-mailadres ter bevestiging. 
Wanneer je in de e-mail op Bevestigen klikt word je direct 
doorgeleid waarna je nogmaals je e-mailadres en wacht-
woord in moet voeren.

Druk daarna op Inloggen en vul je basisgegevens in voor 
het Free profiel. Klik vervolgens op Afronden en je Free 
profiel is aangemaakt!

PRODUCTEN KOPPELEN AAN JE PROFIEL

Om je producten te koppelen klik je in je dashboard aan 
de rechterzijde (in gele vlak) op Koppel product (1). 

Vul vervolgens de laatste vijf karakters in van de product- 
code (2). Druk op Koppelen (3) en je product is aan je 
profiel gekoppeld!

Wanneer je je Save-Me 
product(en) in de webshop 
hebt gekocht, heb je in 
je bevestigingsmail een 
activatiecode ontvangen 
waarmee je je Premium of 
Medical profiel aanmaakt. 

Als je je Save-Me product(en) 
hebt gekocht bij een van 
onze partners of in een 
winkel, dan ontvang je een 
kaartje waarop je unieke 
activatiecode staat vermeld.
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WIST JE DAT....

..... Je met één druk op de knop familieleden kan toe-
voegen aan je account? Dit doe je eenvoudig door in 
te loggen en onder je profiel op Familielid toevoegen 
te klikken. Hier kan je een volwaardig profiel aanmaken 
voor je partner, kinderen of ouders.

..... Je gekoppelde producten ook kan ontkoppelen en 
overdragen? Dit is gemakkelijk wanneer je een bijvoor-
beeld een sticker op je fiets hebt en je fiets verkoopt. Ook 
kan je een armband ontkoppelen waarna een andere 
Save-Me gebruiker hem eenvoudig koppelt aan zijn / haar 
profiel.

..... De wijziging die je doorvoert direct worden weer-
gegeven na scannen op al je gekoppelde producten? 
Zo heb je altijd en overal je up-to-date gegevens bij je.

..... Save-Me grensoverschrijdend werkt? Overal ter 
wereld waar verbinding is met een mobiel netwerk kan 
je profiel in een noodsituatie gescand worden zodat snel 
de juiste hulp wordt geboden. Je Save-Me profiel wordt 
weergegeven in Nederlands, Engels en Duits.

..... Save-Me producten voorzien zijn van een pincode? 
Deze kan je aanzetten waardoor na scannen eerst de 
pincode ingevoerd dient te worden voordat je profiel 
wordt weergegeven. Het kost iets tijd maar biedt meer 
privacy.

Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen 
hebben kijk dan op onze website (www.save-me.nu) en 
klik op Zo werk het. Hier hebben wij diverse korte instructie-
video’s geplaatst over de meest voorkomende onderwerpen. 

Wanneer je hierna nog vragen hebt dan horen wij dit graag. 
Je kan ons bereiken via hello@save-me.nu of  telefonisch op 
020 261 37 63.

Heel veel plezier met je Save-Me product!

Met vriendelijke groet,

Team Save-Me

JE PROFIEL SCANNEN

Wanneer je je profiel hebt aangemaakt wil je natuurlijk 
ook zien hoe het eruit ziet na scannen. Er zijn vele gratis 
en betaalde QR-code scanners beschikbaar in Play Store 
voor Android en in de App Store van Apple. 

Save-Me heeft voor Android goede ervaringen met de 
gratis app Barcode Scanner Pro en voor de iPhone QR 
Reader for iPhone maar er zijn zeker ook andere goed 
werkende QR-code scanners. Installeer een QR-code 
reader op je smartphone en ervaar zelf hoe je profiel 
na uitlezen wordt weergegeven. 

Wanneer je niet beschikt 
over een smartphone dan 
kan je ook in je dashboard 
op Profiel bekijken klikken
om de weergave op een
smartphone te zien.
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