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1. Beskrivelse
Passer til app’en: Petwhere - Findes i AppStore og Google Play
Fungerer via App, hvor man kan se lokationen af GPS, opsætte GEO-Fence..
GPS’en kræver et simkort med data for at fungere.

2. Sikkerhed
●
●
●
●

Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål
end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis
enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
GPS’en er IP67

3. Rengøring og vedligeholdelse
●
●
●

●

Brug ikke opløsningsmidler eller slibende
rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis
enheden ikke fungere korrekt, skal den
udskiftes med en ny enhed.
Rengør enheden udvendigt med en blød,
fugtig klud.

4. Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis
du har kommentarer eller forslag, beder vi dig
besøge www.gsmteknik.dk
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5. Opsætning i Smart-Locator app
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Start med at downloade app'en: PetWhere
Opret en konto via e-mail
Indsæt simkort i den fuldt opladte GPS (Bemærk skal være
uden pinkode)
Tænd GPS’en ved at holde power knappen inde på
GPS’en i 3-5 sek.
Tryk på: Add your pet i appen
Tryk på: Set up your collar
Indtast navnet på trackeren kunne være navnet på hunden
Indtast IMEI nummer som findes på kassen
den kom i, i feltet: IMEI
Indtast telefonnummeret på det simkort som sidder i
GPS’en, i felt: sim number
Udfyld herefter oplysninger om hunden efter appens
henvisninger

Simkort

Når GPS’en har fundet de satellitter den har brug for kan du se den under my
devices og programmere den til hvem den skal kontakte under Bluetooth.
6. Lær halsbåndet at kende

Tænd og sluk

Opladnings kontakter

LED
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Opladnings
kontakter
Opladnings
kontakter

Oplader
7. Reboot hundehalsbåndet

Hold nede, slip og tryk igen

Tip!

Vi anbefaler kraftigt at slukke for LED for at spare meget
strøm (kort tryk på tænd og sluk knappen kan slukke for LED)
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8. Tænd og sluk
For at tænde enheden - tryk på tænd / sluk-knappen 3
til 5 sekunder. LED'en blinker hurtigt i få sekunder og derefter slukket LED (spar
strøm). Det enheden kan også tændes automatisk af oplader batteriet.

9. Gode råd til daglig brug
Oplad din enhed i mindst 1 time inden brug. Når du anbringer magnetisk USB-kabel til
enheden ladekontakter sørg for, at de er placeret korrekt.
LED'en skal blinke, når den oplades og lyser konstant når den er fuldt opladet.
Når batteriniveauet falder under 20%, vil det sende en advarselsmeddelelse om lavt
batteriniveau til dem som er på kontaktlisten via SMS eller APP.
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10. Placerings opdatering (automatisk)
Vælg continuous locate og du kan vælge hvordan ofte opdaterer kortet enhedens
placering ved ændring af rapporterings tid, standardtilstand er 4 og opdater
placering hver 1 time. Man kan ændre GPS’en til at tracke automatisk ved at trykke i
indstillinger på: Continuous locate eller på start siden øverst til venstre.

11. Opsæt kontaktpersoner til GPS’en
Hvis du har opsat et GEO-Fence er det
godt og have indskrevet sit telefonnummer
så GPS’en kan kontakte dig. Dettes gøres
ved at fra indstillinger trykker du: Contact
number. Indtast dit telefonnummer i første
felt og vælg om du ønsker besked ved sms
eller opkald afslut med at trykke på: Save.
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11. Placering opdatering (manuel)
Continuous locate time er hver 10. sekunder for at opdatere placeringen og sidste
10 minutter. du kan ændre tiden fra APP, indtast dine ønskede værdier og afslut
med save.

12. LED-lysstyring
Tænd for LED lyset for at se din hund i
mørket hvis den er forsvundet.

LED
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13. GEO-Fence
En geofence er en virtuel grænse omkring en bestemt
placering. Hvis du har indstillet en geofence, du modtager en
underretning, når din enheden forlader eller går ind i grænsen
for geofence zone.
Round fence: Kan man bestemme med hvor mange meter en
cirkel rundt om huset.
Fixed fence: Ønsker du at tegne et bestemt område som
GPS’en ikke må forlade kan det gøres her.
Vælg herefter om det skal være hvis den forlader zonen eller
kommer ind i zonen i: Condition
In: Er hvis GPS’en kommer ind i zonen
Out: Er hvis GPS’en kommer ud af zonen

Liste over GEO
fence

Round fence

Fixed fence

14. Aktivitetsovervågning
Brug aktivitet sporing til nemt at finde ud
af, om dit kæledyr får nok motion.
Vælg først om du vil se dag eller
uge mæssigt og grafen vil ændre
sig efter hvad du har sat.
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15. Historik af tracks
Ønsker du og se tilbage hvor GPS’en har været kan du via:
History playback.
Vælg her den dato og tidsperiode du ønsker og se og tryk
Seach.

16. Specifikationer
●
●
●
●
●
●
●

Mål: 450 mm x 26 mm
Vægt: 75 g
Batteri: Genopladeligt, 3,7 V, 300 mAh
Opladningsspænding: 5V DC
Batterilevetid: Op til 3 dage ved normal brug.
Vandtæt: IP67
4 lokalisering teknologier: GPS 2G, BLE, WIFI, LBS
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