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Status for indikatorlys:
● Gult lys tændt - GPRS forbindelse OK
● Gult lys der blinker - manglende GPRS 

forbindelse
● Blåt lys tændt - GPS forbindelse OK
● Blåt lys blinker - manglende GPS forbindelse
● Den røde LED lyser, når trackeren tilsluttes 

opladeren, og slukker, når trackeren er fuldt 
opladet.

Opstart af tracker
Sørg for at trackeren er fuldt opladet, inden du går i gang. 

● Åbn gummi-dækslet og isæt Simkortet med chippen nedad (den bruger Micro simkort). Det 
“afskårne” hjørne på simkortet sidder til venstre og ind mod slisken. Skub simkortet ind til du hører 
et klik og kortet sidder fast.

● Indikatorlyset tænder, når simkortet isættes. Den blinker gult og blåt, og det tager op til et minut, 
inden der er fuldt signal på begge. Hvis den blå ikke stopper med at blinke, er der for dårligt signal. 
Gå evt. udenfor.

● Trackeren slukkes automatisk, når Simkortet fjernes.

Indstilling af trackeren
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 følgende: Den grønne streg i kommandoen er et mellemrum. Når du har sendt en kommando til 
trackeren svarer den med “SET OK”, hvis kommandoen var korrekt eller med “Invalid Command” hvis 
kommandoen var forkert. Hvis du ikke får et svar, har trackeren ikke modtaget beskeden. Prøv igen (der 
kan godt gå et stykke tid)
Når trackeren er ved at løbe tør for batteri, sender den en besked til admin nummeret (se pkt. 2).

1. Ring til Simkortets telefonnummer - når du kan høre, at den ringer, kan du lægge på. Du får efter et 
øjeblik et link til Google Maps med trackerens position. 

2. Indstil admin nummer, så det kun er dig, der kan sende kommandoer til trackeren. 
a. Send følgende beked til trackerens nummer: ditnummer+0000 1
b. Eksempel: 123456780000 1

3. Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t (Speed 
alarm). 

a. Send følgende kommando ved 70 km/t.: 1220000 070
b. Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: 1220000 050 osv.
c. Deaktivering af hastighedsalarm. Send: 1220000 0

4. Ryste-alarm. Hvis trackeren bevæger sig kraftigt i længere tid fx 10 sekunder,  får du en besked 
(Shock alarm). Hvis du ønsker at ændre tiden til fx 30 sekunder, udskiftes 10 i kommandoen (efter 
T) med 30

a. Send følgende kommando: 1810000T10
b. Deaktivering af ryste-alarm: 1810000T0

5. Trackeren er fra fabrikken indstillet til GMT 0. I Danmark kører vi på CET (Central european time) 
som er GMT+1, dog er der ikke taget hensyn til sommertid i GMT. Så om sommeren er der 2 timers 
forskel. 

a. Send følgende kommando, når det er normaltid: 8960000E01
b. Send følgende kommando , når det er sommertid: 8960000E02
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Tillykke med din nye GPS Tracker
Denne manual viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning 
inden ibrugtagningen.



6. Indstilling af tilstand
Trackeren kan sættes til tre forskellige tilstande i forhold til batterilevetid. Fabrikssindstilling er 
MOVE-tilstand 

A. WORK-tilstand. Bruger mest batteri (12 - 15 timers batterilevetid). Her er trackeren konstant 
vågen. 

a. Kommando: WORK0000
B. MOVE-tilstand. (3-7 dages batterilevetid alt efter aktivitetsniveau) Her vågner trackeren, når den 

bevæger sig. 
a. Kommando: MOVE0000

C. STANDBY-tilstand (12 dage) Her vågner trackeren kun hvis du ringer til den eller sender en SMS. 
Den er vågen i 5 minutter, hvorefter den atter går på standby.

a. Kommando: STANDBY0000

7. TAKEOFF-alarm (fjernelsesalarm)
Hvis trackeren fjernes fra den enhed, den er sat på, kan den give besked om dette.  Fra fabrikken er 
“TAKEOFF-alarmen” sat til. 
Aktivering af TAKEOFF send: TAKEOFF0000 1
Deaktivering af TAKEOFF send: TAKEOFF0000 0

8. Nulstilling
Du kan nulstille trackeren til fabriksindstilling ved at sende følgende kommando: RESET

9. Indstilling af onlinetracking og app.
Du kan følge trackeren på et online-program. Det er gratis at bruge sammen med denne tracker.

For at sætte trackeren op til onlinetracking, skal du sende følgende tre beskeder:
1. 7100000
2. 8040000 47.88.137.243 8185
3. Den sidste kommando er APN, og afhænger af teleselskabet. 

a. Kommando TDC: 8030000 internet 
b. Kommando Greentel: 803000 websp

Du kan se trackeren på følgende side www.online-track.com. Vælg “Log in by ID” og indtast trackerens 
ID-nummer, som står på trackerens bagside (10 CIFRE). Adgangskoden er 123456 (den kan ændres på 
siden)
Hvis trackeren er korrekt sat op, kan du se dens position og følge dens vej. Samt se historikken 

Du kan også downloade en app til trackeren. Du skal søge på “SinoTrack GPS” i App Store eller på 
Google Play. Du logger ind på app’en med samme ID nummer og adgangskode, som på 
online-track.com. 

10. GEO-fence
I forbindelse med app’en kan du opsætte en eller flere GEO-fence (GEO-hegn), hvor du kan lave en/flere 
sikkerhedszone/r. Hvis trackeren forlader sikkerhedszonen, får du en besked om dette. 

● I app’en vælger du knappen “Geofence” 
● Tryk på “+” øverst til højre og udfyld Navn på zonen (fx Hjemme). 
● Tryk på feltet “Longitude”, så der fremkommer et kort over den position du har lige nu. Du kan 

rykke kortet et andet sted hen, hvis du ikke befinder dig det sted, GEOfencet skal dække. 
● Tryk på symbolet øverst til højre, når du har valgt det rigtige sted. 
● Hvis du vil ændre på radius (standard er 100m), skal du klikke i feltet “Radius” Herefter kan du 

skubbe skyderen øverst i billedet mod højre for en større radius. Husk at trykke gem øvers til 
højre.
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http://www.online-track.com


Problemløsning

Tænder ikke
● Tjek om batteriet er ladet op
● Tjek om simkortet er korrekt isat

Intet GSM signal
● Tjek om simkortet er korrekt isat
● Tjek at simkortet fungerer med gsm-netværk
● Sørg for at simkortet ikke har PIN-kode

Ingen GPS
● Sørg for at være udendørs og med frit udsyn til himlen.

Ingen svar fra SMS
● Tjek at det er den rigtige kode, du har sendt, og at GPRS signalet er OK.

Ingen svar på opkald og ingen alarmbeskeder
● Admin nummer er forkert eller er ikke blevet indstillet

SMS position OK, men app og online-track.com fungerer ikke. 
● Tjek at alle parametre er korrekte. send følgende kommando til tracker: RCONF
● Du får nu en besked med alle indstillinger. Her skal du tjekke at der står APN:internet og 

IP:47.88.137.243:8185

Platformposition er ikke den samme som den virkelige position
● Intet GPS signal. Ring til trackeren, så får du seneste position og tidspunkt. 
● Hvis den mangler GPS signal, 
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