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Brugervejledning   
Sinotracker 2G / 4G Tracker 

 



 

GSM Teknik ApS - Lumbyvej 11A, 5000 Odense C - Tlf. 52 62 52 00 - Support@gsmteknik.dk 

Tillykke med din nye GPS Tracker fra GSM Teknik 

Denne manual viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at 

gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen. 

Sørg for at GPS’en ikke er omringet af metal, som vil blokere signalet. 

 

 

Status for indikator lys: 

Du finder lys indikatorerne under sim-kort klappen. 

● 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 

Tilslutning af trackeren: 



 

GSM Teknik ApS - Lumbyvej 11A, 5000 Odense C - Tlf. 52 62 52 00 - Support@gsmteknik.dk 

Indstilling af trackeren 

Trackeren indstilles primært vha. SMS-kommandoer.  

Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres ved behov.  

Standard password til trackeren er 0000. 

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 administratornummeret (se pkt. 2). 

1. Send følgende kommando til trackeren, for at tjekke at der er forbindelse til sim-kortet. 

a. Kommando: 6690000 

Du får efter et øjeblik et link til Google Maps med trackerens position. 

2. Indstil administratornummer, så det er dig, der får alarm beskederne fra trackeren. 

a. Send følgende besked til trackerens nummer: ditnummer+0000 1 

b. b. Eksempel: 123456780000  1 

 

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

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. De aktivering af hastighedsalarm. Send: 1220000  0 

5. Indstilling af tidszone. 

Trackeren henter selv tiden fra udbyderen, men kræver tidszonen. 

a. Send følgende kommando, når det er normaltid: 8960000E01 

b. Send følgende kommando , når det er sommertid: 8960000E02 

6. Ændre trackerens password med følgende kommando: 

a. 777+nyt password+gammelt password. 

b. Eksempel: 77712340000 (ændrer password fra 0000 til 1234) 

7. Tilslut opkaldsfunktionen (Giver alarm via opkald) 

a. For at aktivere opkald skrives følgende kommando: 1500000 

b. For at deaktivere opkald skrives følgende kommando: 1510000 

8. Opsæt trackeren til en daglig statusbesked. 

a. For at opsætte den daglige statusbesked skrives følgende: 6650000+time+minut 

b. Eksempel som giver sms kl. 12 hver dag: 66500001200 

C. De aktivering af daglig statusbesked: 6650000OFF 
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9. Opsæt geofence (Send alarm hvis trackeren flytter sig ud fra et område) 

a. For at tænde for geofence skrives: 2110000 

b. for at slukke for geofence skrives: 2100000 

C. For at sætte rækkevidde på geofence (Diameter): 0050000  meter 

D. eksempel som sætter 1000m geofence: 0050000 1000 

10. Indstilling af ACC interval. 

Trackeren er fra fabrikken sat til at hvis køretøjet slukkes, skal den slå data fra efter 300 sekunder. 

Tiden kan ændres for hvornår enheden skal slukke dataen.  

Hvis det f.eks. Ønskes efter f.eks. 30 sekunder ændres 300 i kommandoen til 30. 

a. Send følgende kommando: 8090000 300 

 

Hvis ikke ACC kablet benyttes kan denne funktion ikke benyttes. 

 

Andre nyttige kommandoer: 

 

11. Status og placering 

a. Send følgende: 669+password (fx.:6690000) 

 

12. Genstart trackeren 

a. Send følgende:RESTART 

 

13. Tjek opsætningen på trackeren 

a. Send følgende kommando: RCONF 

Problemløsninger: 

Trackeren tænder ikke 

● Tjek om batteriet er ladet op 

● Tjek om sim-kortet er korrekt isat 

Intet GSM signal 

● Tjek om sim-kortet er korrekt isat 

● Tjek at sim-kortet fungerer med gsm-netværk 

● Sørg for at sim-kortet 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. 
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Sinotracker Online Platform 

Opsætning til Online tracking: 

Trackeren kan opsættes til online tracking, det kræver at der er bestilt online tracking på 

ordren. 

Skulle du have glemt at medkøbe dette kan du kontakte GSM Teknik, og få 10 års online 

service for 300,- DKK. 

 

1. Opsæt trackeren til internettet. 

1. 7100000 

2. 8040000 45.112.204.217 8090 

3. Den sidste kommando er APN, hvilket afhænger af selskabet.  

Denne oplyses af din udbyder. 

 

Kommando Greentel: 8030000 websp 

Kommando YouSee/Telenor: 8030000 internet 

Kommando Telia: 8030000 www.internet.mtelia.dk 

For at trackeren kender netværket den skal tilgå skal følgende 3 kommandoer skrives: 

mailto:support@gsmteknik.dk
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2.1 Login til app 

Download Sinotracker Pro appen m/følgende QR-kode 

Husk at vælge serveren ”Sinotracker” i appen . 

123456 

Server: SinoTracker 

 

Bruger: ID på trackeren (9171xxxxxx) 

 

Adgangskode: Standard adgangskoden er 123456 

 

Tryk ”Login” 

 

2.2 Login på online portal 

 
Server: SinoTracker 

 

Bruger: ID på trackeren (9171xxxxxx) 

 

Adgangskode: Standard adgangskoden er 123456 

 

Tryk ”Log På”. 

 

 

 

 

9171xxxxxx 

123456 



 

GSM Teknik ApS - Lumbyvej 11A, 5000 Odense C - Tlf. 52 62 52 00 - Support@gsmteknik.dk 

3. Live-tracking 

 

Efter login vil du kunne se GPS’en live, den opdaterer automatisk kortet hvert 30. Sekund, men kan også 

sættes op og ned i interval ved at klikke på   i venstre side 

 

Tak fordi du valgte GSM Teknik 


