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GSM persontæller
m/genopladeligt batteri
Inkl. 10 års abonnement
Tillykke med din persontæller fra GSM Teknik

Du har hermed modtaget en person- og kundetæller, som er gjort klar

og testet før levering, så vi sikrer at den virker 100% ved modtagelsen.

Enheden har indbygget simkort og oprettes lynhurtigt uden at skulle

tilsluttes strøm eller netværk. Det er plug-and-play på 5 minutter.

Sættes op i indgang via medfølgende dobbeltklæbende velcro-tape.

10 års abonnement, 10 års historik og 2 års garanti

GSM Teknik ApS yder garanti og telefonsupport i 2 år efter aktivering af enheden. Persontælleren

leveres med indbygget simkort, som virker i hele Europa. Abonnement er inkluderet i prisen og virker i

10 år. Ligeledes holder batteriet i tælleren i op til 3-4 år og kan lades op med USB kabel.

Alle data gemmes i op til 10 år.

Fordele ved GSM-teknik persontæller

1. Trådløs persontæller med indbygget simkort uden efterfølgende udgifter i 10 år.

2. Plug-and-play installation uden kendskab til teknik. Klar på 5 minutter.

3. Tæller automatisk, hvor mange personer, der passerer hver time.

4. Op til 3-4 års batteridrift på én opladning, som nemt genoplades med USB kabel.

5. Gratis adgang til responsive internetserver, der virker på alle mobiltelefoner og PC’er.

6. Indbygget sensor, der registerer op til 5m afstand med usynlig stråle.

7. Giver automatisk email besked, når det er tid til at lade op.

8. Virker i Danmark, hele Europa og +100 lande i hele verden.

9. Man kan oprette ubegrænset enheder på samme konto og opdele dem i regioner.

10. Der kan oprettes gæstebrugere, som kun kan se udvalgte enheder f.eks. distrikter.

11. Gemmer data op til 10 år og kan eksporteres til EXCEL eller PDF.
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Montering

Kundetælleren monteres med det medfølgende dobbeltklæbende velcor-tape, så den kan tages ned

ved opladning.

Husk at rengøre og spritte overfladen godt af, så den klæber godt. Hvis overfladen er lidt uren eller

ikke god at klæbe på, kan man ved fordel lime den samtidig.

Notér IMEI nummeret på kundetælleren (det lange nummer, der er på klistermærket), det skal bruges

senere i processen.

Placering:

Kundetælleren har et synsfelt på ca. 5m ligefrem og ser ca. 5 grader til siderne og op og ned.

Set fra toppen:

Set fra siden:
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Eksempel på placering øverst i døråbning :

Placeringen øverst er mest egnet til smalle
åbninger, ellers registerer den ikke den fulde
bredde. Må maksimalt placeres 5m over gulvet.

Eksempel på placering i siden i døråbning :

Placeringen i siden skal være ca. 1 meter over
gulvet og maksimalt en åbning på 5 m, så den får
alle personer med i indgangen/udgangen.

Opret gratis konto på server
Når du har installeret din kundetæller, skal du registrere den på vores server.

Du opretter en gratis konto på dette link: https://gsm-counter.com

Vælg “Opret bruger” øverst i menu på siden: Herefter opretter du dine oplysninger til login:
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Udfyld alle ovenstående punkter og husk dem, til du derefter skal logge dig ind.

Når du har oprettet din konto, så skal du logge dig ind med de samme oplysninger, som du lige har

brugt til at oprette med.

Når du logger dig ind første gang, så kommer følgende skærmbillede:

Start med at oprette din kundetæller på knappen “Tilføj Enhed”. Herefter kommer dette vindue:

Indtast et ønsket navn til kundetælleren i feltet “Navn” og “IMEI”, som er det lange nummer, der er på

klistermærket på kundetælleren. Tryk på knappen “Opret” og den gemmer din tæller.
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Herefter har du oversigt /Dashboard, hvor du kan se alle dine oprettede tællere.

Der er mulighed for at vælge dato, sammenligne tal med sidste år og eksportere data.
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Tekniske specifikationer:

Mål: 57m x 42m x 20m

Vægt: 46g

Tæthedsklasse: IP54

Certificering: CE-mærket

GSM netværk: 2G

Batteri: 1200mAh genopladeligt (indbygget)

Bateri opladning: Via medfølgende USB ladekabel. Skal oplades minimum 8 timer.

Simkort: Indbygget og kan ikke skiftes.

Abonnement: 10 år inkluderet i prisen.

Garanti: 24 mdr.

Support og spørgsmål:

GSM Teknik ApS Telefon  +45 52 62 52 00

Lumbyvej 11A Email: support@gsmteknik.dk

5000 Odense C www.gsmteknik.dk
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