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1. Beskrivelse

GPS Person tracker med lader 4G
Passer til app’en: Smart-Locator - Findes i AppStore og Google Play
Fungerer via App, hvor man kan se lokationen af GPS, opsætte GEO-Fence eller 
ændre så man kan få en opringning eller sms hvis GPS’en ikke bevæger sig.
GPS’en kræver et simkort med data, tale og sms for at fungere.
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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 IP:66

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

6. Lær app’en hurtig og kende

● My device: Ser du hvor din GPS sidst har lavet en 
lokation eller se hvor meget batteri der er tilbage.

● Bluetooth: Herinde opsætter du hvordan GPS’en skal 
tracke, ingen bevægelse alarm, GEO-Fence eller hvem 
GPS’en skal kontakte hvis der bliver trykket på SOS 
knappen.

● User info: Herinde ser du de oplysninger du indtastede 
da du oprettet din konto på appen.

● Settings & Help: Herinde kan du under Help finde svar 
på evt. spørgsmål dog på engelsk eller ændre på sprog.
(Kommer senere på dansk)

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.

1. Start med at downloade app'en: Smart-Locator
2. Opret en konto via e-mail
3. Indsæt simkort i den fuldt opladte GPS
4. Tænd GPS’en ved at holde SOS knappen og opkald knappen inde
5. Tryk på: My device i app
6. Tryk på krydset i øverste højre hjørne
7. Indtast et navn på GPS’en i: Device name
8. Indtast det IMEI nummer som står i bunden af GPS’ens kasse
9. Indtast simkortet telefonnummer i: Sim number

10. Tryk herefter på fluebenet i øverste højre hjørne
11. Tag nu GPS’en med ud på en tur på minimum 10 minutters kørsel for 

den kan finde GPS signal.

7. Kort og lokation

Når GPS’en er i gang og man ønsker og se en lokation på hvor 
GPS’en er kan man trykke på det første ikon øverst, her kan du 
vælge om man ønsker og få et enkelt position på hvor den er eller 
hvis den er i bevægelse er det en god ide og vælge Continues.
Trykker du på det lille ur som er nummer to kan du se en historik 
over hvor GPS’en har været.
Trykker du på hegnet, kan du opsætte GEO-Fence for GPS’en. 

Simkort
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8. Bluetooth

Herinde opsætter du diverse opsætninger til din GPS, du kan 
f.eks. opsætte hvem GPS’en skal kontakte hvis der bliver 
trykket på SOS knappen eller opsætte hvor lang tid skal der 
gå før GPS’en ringer kontaktpersonen op hvis der ikke har 
været bevægelse i længere periode.
Start med at tryk på den GPS det drejer sig om.

OBS! vær opmærksom på at der kan gå nogle sekunder før 
appen og GPS’en snakker sammen, det er også vigtig at de er 
inden for kort afstand. App’en skal nok fortælle hvis de ikke er 
tæt nok på hinanden, prøv og gå tilbage og ind igen eller 
reconnect til GPS’en.

Set contact: Indtast de telefonnumre GPS’en skal kontakte.
Low battery alarm: Sæt om du vil modtage besked hvis 
GPS’en har lavt batteri
Fall down alarm: Opsætning til hvis GPS’en får et pludselig 
fald.
Motion/No motion: Opsætning til hvis du ønsker GPS’en skal 
sende kontaktpersonen en besked hvis GPS’en ikke er i 
bevægelse i længere tid.
No disturb time: Hvis der er en periode man ikke ønsker 
GPS’en skal reagere på nogle af de indstillinger der er lavet.
Buttons: Opsætning til hvad der skal ske når der bliver trykket 
på en af knapperne på GPS’en.

9. GPS’en

Tænd og sluk GPS: Hold SOS knappen og opkalds knappen inde 
til den ikke længere lyser i LED. 
Mål: 62 x 47,5 x 18 mm
Vægt: 54 gram
Opladningstid: 6-8 timer
Batterilevetid: 2-4 dage ved hverdagsbrug
Netværk: WiFi, 2G, 4G og BLE
Online platform: www.smart-locator.com (kræver abonnement)

http://www.smart-locator.com

