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Indstilling og opstart  af tracker - lang version
Sørg for at trackeren er fuldt opladet, inden du går i gang . Dette gøres nemmest vha den medfølgende 
oplader med USB-stik. Der medfølger to batterier til trackeren, så du altid har et batteri, der er opladet. 
Isæt Simkortet med chippen nedad og “det afskårne hjørne i venstre side (når du har on/off knappen i 
venstre side). Skub simkortet forsigtigt ned under “holderen”.

Tænd trackeren, og kontroller at den har forbindelse til GSM-nettet (grøn LED blinker først en gang så to 
gange hurtigt efter hinanden - der går op til 60 sekunder). 

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: admin123456 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
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Tillykke med din nye GPS Tracker
Denne vejledning 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. 

Kvikvejledning - opstart
● Isæt simkort og et fuldt opladet batteri (skal lade 8-12 timer inden du bruger den første gang)
● Gå udenfor og tænd for trackeren på “on/off knappen”
● I løbet af 10-60 sekunder vil trackeren få signal, og den grønne LED blinker blinker først en gang 

så kort pause, så to hurtige blink efter hinanden - dette betyder, at trackeren har signal. Efter et 
stykke tid, hvor trackeren har været inaktiv, holder den op med at blinke.

● Send en SMS med teksten “begin123456” - Den svarer med “Begin OK”
● For at få koordinaterne til trackeren og se et kort fra googlemaps, send følgende besked. 

“fix001m002n123456”. Du vil nu få to beskeder med 1 minuts interval. prøv at bevæge dig, når 
du har sendt beskeden, så får du to forskellige koordinatsæt. 



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”

Når en alarm udløses fra GPSen, sender den 5 alarmbeskeder som standarsindstilling. Dette antal kan 
du ændre ved at sende følgende kode:

● ”xtime123456005” hvor 005 angiver antallet af alarm-SMSer, der sendes. Ønsker du, at der skal 
sendes fx 3 SMSer, sender du altså “xtime123456003”.

Status SMS (batteriniveau, GPS og GSM signal)
● Send: “check123456”

Præcis adresse (kræver at du har indstillet APN - se afsnittet om GPRS-opsætning)
● Send: “adress123456”

SOS-knap
Hvis du har indstillet et adminnummer, vil dette nummer modtage en alarm-besked fra trackeren, når der 
trykkes 3 sekunder på SOS-kanppen på trackeren. Beskeden lyder “help me! efterfulgt af koordinater, 
hastighed, tid og batteriniveau. Den sender en besked hvert 3. minut indtil du sender beskeden “help 
me!” til trackeren. 

Auto-tracking 
Hvis du ønsker at trackeren skal sende koordinater til dig med et bestemt tidsinterval og i begrænset 
periode kan du sende følgende besked (gælder 5 beskeder med 30 sekunders interval): 

● “fix030s005n123456”
030s, angiver intervallet mellem sms’erne og 005n angiver antallet af sms’er ialt. Du kan ændre tallene 
efter behov. Interval angives med “s” for sekunder “m” for minutter og “h” for timer.  Der skal altid være tre 
tal dog højest 255. Hvis du fx ønsker en sms i timen det næste døgn, sender du: “fix001h024n123456”

Monitorering (aflytning)
Hvis du ønsker at lytte til alt, hvad der foregår i nærheden af trackeren, send: “monitor123456”. Den 
svarer med “monitor ok” Herefter kan du ringe til enheden og aflytte, når du ønsker det.

GEO-fence - elektrisk hegn
Du kan opsætte et område, som er sikkerzone. Hvis det køretøj, hvor trackeren er monteret, forlader 
zonen, får du en besked. Send følgende SMS: 

● “stocade123456 breddegrad,længdegrad,breddegrad,længdegrad”
Den første bredde- og længdegrad er koordinaterne til det øverste venstre hjørne og den anden bredde- 
og længdegrad er nederste højre hjørne. (danner en firkant)
For at slå Geo-fence fra send: “nostockade123456”
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Du kan se trackerens bevægelser på gpstrackerxy.com. eller på app’en, Tracker Home.
Bemærk: det er en god ide at sætte trackeren til “ingen standby” (se skema næste side), mens du tjekker, 
om trackeren virker. Så sender den positioner hele tiden. Husk at slå det fra igen, da det bruger meget 
strøm. Først skal du dog opsætte GPRS-indstillingerne som angivet nedenfor.

Konfigurering af GPRS
Indstilling af APN 
APN afhænger af, hvilket teleselskab du bruger - til trackeren, se herunder

● Send: “apn123456 APN”

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

Indstilling af IP og port
● Send: “adminip123456 IP port”

IP adressen og portnummer finder du på www.gpstrackerxy.com
IP-adresse og portnummer står under den enkelte server. 
Du skal bruge Imei-nummert til at registrere dig med. Det står på siden af trackeren. Hvis det er svært at 
læse, kan du sende følgende besked “imei123456” - så sender trackeren sit Imei-nummer til dig.

Når APN og IP/port er indstillet, skal du skifte over til GPRS-tilstand ved at sende følgende besked:
● “GPRS123456” - den svarer med “GPRS OK” (For at skifte tilbage til SMS-tilstand, send: 

“SMS123456”)
● Når du er logget ind, skal du klikke på “System Settings” og vælge “TerminalManagement”
● Herefter indtaster du imei-nummeret og giver trackeren et navn. Gem ved at klikke på det grønne 

flueben.
● Tryk nu på “Terminal Control” og vælg “Track” og herefter “Single Track”
● GPS’en sender nu sin position til serveren, og du kan efter kort tid se trackeren på kortet. 

Du kan også hente en gratis app, til trackeren. Du finder app’en i App 
store eller på Google Play under navnet “Tracker Home”.

● Vælg “GPRS login eller SMS login alt efter, hvad trackeren er 
sat op til.

● Skriv dit brugernavn og din adgangskode (som du valgte, da du 
oprettede dig på gpstrackerxy.com) 

● vælg herefter den server, din GPS kører på, og tryk “Login”
● Klik nu på “All device” og vælg din GPS på listen. 

Nulstilling af Tracker
For at nulstille trackeren til fabriksstandard send: “reset123456”

http://www.internet.mtelia.dk
http://www.gpstrackerxy.com
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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
For at forlænge batteritiden, kan trackeren tinstilles til at gå på standby eller gå i dvale. Herunder kan 
du se de 5 muligheder, der er.

Sikkerhedsforeskrifter
● Læg ikke trackeren i meget kolde eller meget varme omgivelser. 
● Ryst den ikke kraftigt, eller kast med den.
● Brug en hårdt opvredet klud til at rense den med. Brug ingen kemikalier
● Skil ikke trackeren ad - batteridækslet må naturligvis fjernes ved isættelse af batteri
● Læs manualen inden brug.

Specifikationer
Dimension: 64mm x 46mm x 17mm
Vægt: 50g
Netværk: GSM/GPRS
GPS-nøjagtighed: 5m
Temperaturinterval: -20 - +55 
Max standby: 80 timer v. dyb søvn.


