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Opstart af tracker
Sørg for at trackeren er fuldt opladet, inden du går i gang. Dette gøres nemmest vha den medfølgende 
oplader med netadapter. ladestikket sidder i trackerens venstre side under gummidækslet.

● Åbn gummi-dækslet i højre side og isæt Simkortet med chippen opad. Skub simkortet ind til du 
hører et klik og kortet sidder fast. 

Bemærk: Trackeren skal altid være slukket, når du isætter simkort og SD-kort

Indstilling af trackeren
Tænd trackeren, og kontroller at den har forbindelse til GSM-nettet (grøn LED blinker hurtigt) Trackeren 
indstilles primært vha. SMS-kommandoer. Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres efter 
behov. Nogle er dog grundlæggende og nødvendige for at trackeren fungerer korrekt. 

Bemærk: trackerens standard-password er 123456. Dette kan ændres jf. pkt. 2. I alle koder, står password 
med rødt, og mellemrum er markeret med grøn. Hvis du ændrer password, skal du taste det nye password 
alle de steder, hvor tallene står med rødt!!

1) Send følgende  besked til trackerens nummer: begin123456 - tracker svar: “begin ok”
2) Ændre password (nyt password skal min. være 6 cifre):

○ Send følgende beked til trackerens nummer: password+gl.password +mellemrum+nyt 
password

○ Eksempel: password123456 000000 - tracker svar: “password OK”
3) Indstil admin nummer ved at sende følgende besked: admin+password+mellemrum+telefonnummer

○ Eks: 123456 004552625200 - tracker svar: “admin OK”

Mest anvendte kommandoer
Få sendt trackerens position på SMS

○ Ring til trackeren og læg på, når du kan høre, at den ringer op. Trackeren sender en sms 
med position.

Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t (Speed alarm).
○ Send følgende kommando ved 70 km/t.: speed123456 070
○ Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: 123456 050 osv.
○ Deaktivering af hastighedsalarm. Send: nospeed123456

Lav-batteri alarm. Hvis du ønsker at få besked om lav batteritilstand
○ Send følgende kommando: lowbattery123456 on
○ Deaktivering: lowbattery123456 off 2

Tillykke med din nye GPS Tracker
Denne kvikvejledning er et supplement til den engelske vejledning, og den viser, hvordan du skal anvende 
trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen. Hav  samtidig den 
engelske vejledning ved siden af, for flere illustrationer og indstillinger. 

Status for LED indikatorlys (sidder over slisken til SD 
kort):

● Grøn LED tændt - ingen GSM forbindelse 
● Grøn LED blinker hurtigt - GSM mode
● Grøn LED blinker langsomt (hvert 3. sek) - GPRS 

mode
● Blå LED slukket - Ingen forbindelse til satellitter
● Blå LED blinker - Forbundet til satellitter
● Røde LED blinker - lavt batteri
● Rød LED Tændt - oplader
● Rød LED slukket - fuldt opladet



Bevægelsesalarm (hvis GPS flytter sig mere end fx 200 meter)
○ Send følgende kommando: “move123456 0200”
○ Kan slås fra med SMS: “nomove123456”

Strømforsynings alarm (hvis strømmen fra kabel afbrydes)
○ Send: “extpower123456 on” 
○ Kan slåes fra med SMS: “extpower123456 off”

Uheldsalarm hvis bilen/trackeren bliver udsat for et meget kraftigt stød vil den sende en besked med 
teksten “Accident! position (bredde og længdegrad)

● For at deaktivere send:”noaccident123456”
Status SMS (batteriniveau, GPS og GSM signal)

● Send: “check123456”
Præcis adresse (kræver at du har indstillet APN)

● Send: “adress123456”
Indstilling af APN (APN afhænger af, hvilket teleselskab du bruger - til GPS’en, se herunder)

● Send: “apn123456 APN”

APN TDC, CBB, Telenor: internet
APN Greentel, Call me,: websp
APN Telia: www.internet.mtelia.dk

 Se i øvrigt den engelske vejledning for flere indstillinger.
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Standby efter tid 
(fabriksindstilling)

Send "sleep + password + mellemrum + time", tracker vil svare "sleep time ok". 
Hvis ingen alarmsignaler er blevet indstillet og der ingen handlinger har været i 5 
minutter,  vil trackereren gå i standby. GPSmodul slukker, og LED vil også være 
slukket . Opkald eller SMS kan vække sporingen. 
Ex: sleep123456 time

Standby efter 
bevægelse

Send "sleep + password + mellemrum + shock", tracker vil svare "sleep shock ok", 
og vil gå i dvale, hvis der ikke er nogen vibrationsregistrering, GPS-modulet 
slukket, og LED'en slukkes også. Vibrationer eller handlinger kan vække den.
Ex: sleep123456 shock

Dyb søvn efter 
bevægelse

Send "sleep + password + mellemrum + deepshock", tracker vil svare "sleep 
deepshock ok" den vil gå i dvaletilstand, hvis ingen vibrationsdetektering, GPS og 
GSM-modul slukker, og LED vil være slukket. Kun vibrationer kan vække den, og 
tracker sender automatisk opvågnings-SMS efter opvågning.
Ex: sleep123456 deepshock

Start på specifikt 
tidspunkt

Send "schedule + password + mellemrum + 2h", den vil vågne hver 2. time, og 
automatisk sende besked om position (m: minut; h: time; d: dag). 
Maksimumtidsintervallet er indstillet til tre cifre, og ikke mere end 30 dage. Når du 
har sendt denne meddelelse, slukker GPS og GSM-modulet. Samtaler eller 
meddelelser kan ikke vække den. Alarmer kan udløses og fungerer normalt. 
Ex.:schedule123456 2h

Ingen standby
(bruger meget strøm)

Send "sleep+password+mellemrum+off", den vil svare med "sleep off ok". 
Trackeren er vågen hele tiden og både GPS, GSM og LED er tændt.
Ex.:sleep123456 off

Skema over forskellige standby-indstillinger
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Fejl Årsag Løsning

Tænder ikke Lavt batteriniveau Oplad GPS’en

Intet GSM signal 1. GSM-antenne er ikke 
tilsluttet korrekt

2. Sim kort er ikke korrekt 
isat 

1. Tjek antenne
2. Tjek at simkortet sidder 

korrekt og at det er 
“tanket op”

Fejl i GPS signal 1. Dårlig GPS signal
2. GPS-antenne er ikke 

tilsluttet korrekt

1. Bring GPS’en 
udendørs under åben 
himmel

2. 2. Tjek at 
antennekablet er 
korrekt tilsluttet (hvis et 
sådant er monteret)

Fejl i GPRS tilslutning 1. APN, IP adresse og port 
er forkert.

2. Du har ingen 
GPRS-service

3. Dit taletidskort er “tomt”

1. Konfigurer APN, IP og 
port igen

2. Tilmeld dig en 
GPRS-service

3. Tank dit taletidskort op.


