GPS Tracker til børn og voksne
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Installation af simkort
Trackeren bruger et Micro SIM kort, som kan købes hos os eller hos andet
teleselskab.
-

Løsne bagsidecover ved at fjerne skruerne med den medfølgende
skruetrækker.
Indsæt SIM kort (OBS, husk at fjerne pinkode på simkort inden
installation*)
Sæt bagsidecover på igen og stram skruerne.

*Fjernelse af pinkode skal ske i mobiltelefon.

Opladning
Første gang, oplad venligst til 100% opladning - ca. 2-3 timer
Opladning kan ske ved brug af ladestation.
-

Forbind micro USB stikket til opladerstationen -sæt trackeren i
opladerstationen.
Ved opladning vil den røde LED på ladestationen starte med at blinke.
Når opladning er færdig vil LED lyse rødt konstant.

Tænde og slukke GPS Tracker
-

-

Tænding af tracker: Pres side-knap(Telefonrør) ind i ca. 2 sekunder, alle
LED vil begynde at blinke. Trackeren kan også tændes automatisk ved at
sætte den i ladestation.
Slukning af tracker: Pres og hold side-knap(telefonrør) og SOS knap ind
samtidig i 3 sekunder indtil LED er slukket.

Hvad betyder LED lyset
Strøm Status Rød diode(LED)
LED

Fast rød LED

Blinker hurtigt

Betydning

Trackeren er fuld opladt Batteriniveau er
lavere end 20%

LED er slukket
eller blinker
langsomt
Trackeren oplader

GSM Grøn diode(LED)
LED
Betydning

LED blinker hvert 3
sekund
Trackeren har et stabilt
GSM Signal

LED blinker dobbelt hvert 3 sekund
Trackeren er registreret til et GSM
netværk

GPS Blå diode(LED)
LED

LED blinker en gang pr.
3 sekund

Betydning

Trackeren har ikke
nogen gemt GPS
Position

LED blinker
dobbelt hvert 3.
sekund.
Trackeren har en
GPS Position

Blå slukket (Når
trackeren ikke
oplader)
GPS er dvale

Aktivering SOS alarm
Tryk og hold SOS-knap inde i ca. 3 sekunder indtil trackeren vibrerer. Der vil
komme en stemme, som advare på engelsk at SOS knappen er blevet
aktiveret(denne stemme kan dog slås fra). Alarmen kan deaktiveres ved at
trykke SOS knappen igen, inden den er begyndt at ringe op til
kontaktpersonerne.
Mens den ringer, vil GPS Trackeren også sende en sms til kontaktpersonerne
med ”Help me” hvor der er et link til google maps, så man kan se hvor GPS
Trackeren befinder sig.
Når den ringer op, starter den med at ringe til det telefonnummer, som står
som 1. kontaktperson og hvis den ikke bliver taget, ringer trackeren videre til
næste kontaktperson.
For at afslutte opkaldet, skal kontaktpersonerne lægge på. Det er ikke muligt
at afslutte opkaldet via GPS Trackeren, når den er startet på at ringe op, pga.
sikkerhed.

Foretage et telefon opkald
For at foretage et telefonopkald med GPS Trackeren, tryk og hold sideknappen(telefonrør) inde i 3 sekunder indtil du hører et bip og en stemme, der
siger at der vil blive ringet op til den kontaktperson, som er indkodet i GPS
Trackeren. Som standard vil GPS Trackeren ringe til kontaktperson nr. 2 på din
liste over telefonnumre. Det kan dog ændres til andre kontaktpersoner.
Der kan skrues op og ned for lyden under et opkald, ved trykke på side
knapperne. Der står plus og minus på knapperne.

Slukke for stemme advarsel ved SOS og opkald
Ved at holde knappen med “taleboble” inde i 2 sekunder, slukkes for den
stemme, der advare ved opkald og SOS kald.

Lokalisering af GPS Tracker
Ved at sende nedenstående sms til GPS trackeren, vil man modtage GPS
Trackerens position retur:
Loc
I sms’en retur vil der stå hvor meget batteri, der er tilbage og et link til Google
Maps.r

I det nedenstående, vil der være en oversigt over de mest almindelige
indstillinger til GPS Trackeren. Bemærk at alle indstillinger sættes op via sms
og efter hver afsendt sms, vil man modtage en bekræftelse på opsætningen.
Der vil i slutningen af denne vejledning, være en fuld beskrivelse af alle
indstillinger og muligheder for vores GPS Tracker. Den har rigtig mange
funktioner og vi hjælper gerne med opsætning og/eller vejledning til
opsætning.

Opsætning af autoriseret telefon nr.
Kommando: A1,(1 eller 0),(1 eller 0),(telefonnummer)
A1=kontaktperson nr. 1
(1 eller 0)= ved 1 så vil kontaktpersonen modtage en sms hvis der bliver
trykket på SOS knappen. Ved 0 vil den ikke sende sms til kontaktpersonen.
(1 eller 0)= ved 1 så vil kontaktpersonen modtage et opkald hvis der bliver
trykket på SOS knappen. Ved 0 vil kontaktpersonen ikke modtage et opkald.
Telefonnummer= Telefonnummeret på kontaktpersonen.
Eksempel på en kommando= A1,1,1,33343536
Næste kontaktperson er A2 og her er et eksempel på en sms kommando, så
der bliver opsat en kontaktperson nr. 2.
Eksempel: A2,1,0,22232425

Ved kontrol af opsatte kontaktpersoner, kan der sendes denne sms til GPS
kommando:
A?
Eksempel på retur sms fra GPS Trackeren:
A1: 1,1,15899795
A2: 1,0,13632770
A3: 0,1,15986236
A4: 0,0,13556987
A5: 1,1,18965423

Vil du fjerne en kontaktperson sendes denne sms:
RemoveA?
?=nummeret på den kontaktperson, som skal fjernes.
Eksempel: RemoveA3
Her vil kontaktperson nummer 3 blive fjernet.

Geofence alarm
Det er muligt at modtage en sms og/eller opkald hvis GPS Trackeren bevæger
sig væk fra et område.
Ved opsætning af denne funktion, er det vigtigt at denne befinder sig det sted,
som skal være udgangspunktet. Man kan sætte GPS Trackeren op til at sende
en sms hvis den f.eks. bevæger sig længere væk end 200 meter fra hjemmet.
Hvis man f.eks. ønsker at få besked hvis den bevæger sig mere end 150 meter
fra hjemmet, sendes denne sms kommando:
G1,1,0,150M
Med denne besked, vil kontaktpersonen kun modtage en sms med alarmen.
Hvis der f.eks. blev sendt denne besked til GPS Trackeren, vil den også ringe
op til kontaktpersonen:
G1,1,1,150M
Distance skal som min. være 100 meter, så der ikke kommer fejlalarmer.

Der er rigtig mange muligheder for forskellige indstillinger. Kontakt os
for yderligere information omkring dette.

Forholdsregler:
1. Brug og opbevar ikke enheden i støvede områder.
2. Brug og opbevar ikke enheden i overophedet eller ekstra kolde
områder.
3. Rens ikke enheden udover lige at tørre den af med en tør klud.
4. Ændre ikke mekanisk på enheden.
5. Udskift ikke batteriet selv.

