Tack!
Till att börja med vill vi tacka dig för att du väljer GPSHuset.se som leverantör av din
spårningsutrustning. Denna snabbmanual beskriver kort hur du kommer igång med din nya GPStracker; läs den noggrant innan du börjar använda enheten. Dock kan ingen manual besvara alla
frågor – tveka inte att kontakta oss på support@gpshuset.se om några funderingar skulle uppstå
längs vägen.
Observera att denna snabbmanual endast behandlar kommandon och funktioner för GPS-tracker modell GPS
104 som köpts från GPSHuset.se eller någon av dess återförsäljare. Vi kan inte garantera att de procedurer som
beskrivs i detta dokument kommer att fungera med liknande modeller från andra leverantörer.

Installation











Börja med att packa upp trackern ur sin förpackning. Strömkablarna finner du i facket till
höger om trackern, och under trackern finner du den externa GPS-antennen.
Innan du använder trackern behöver du ladda batteriet i 8-12 timmar. Öppna därför locket
på trackerns vänstra sida, som är märkt med texterna USB och J1. Koppla in väggladdaren i
USB-kontakten.
När batteriet är laddat är det dags att montera SIM-kortet. Öppna det stora locket på
trackerns högra sida och stoppa in SIM-kortet. Observera att SIM-kortet behöver vara laddat
med ett värdebevis som möjliggör datatrafik och SMS, samt att det inte får ha någon PINkod. Om du vill använda ett MicroSD-kort för lagring av positionshistorik kan du stoppa in det
i facket för MicroSD-kort, som finns bredvid facket för SIM-kort.
Du skall nu välja vilka antenner som ska användas. Om du vill använda de externa
antennerna, drag den vita lägesväljaren till läget EXT. Om du vill använda de interna
antennerna behöver du inte göra något; som standard är brytaren ställd på de interna
antennerna.
Om du vill använda de externa antennerna så kopplar du in dem ovanför SIM-kortsplatsen.
När du har genomfört stegen ovan så är det dags att slå på trackern. Strömlägesväljaren
finner du bredvid laddningskontakterna; drag den till ON.
Placera nu trackern i ett fönster, utomhus eller någon annanstans där den har fri kontakt
med GPS-satelliterna. Första gången enheten används, så behöver den nämligen fri kontakt
med satelliterna.

Uppstart









Börja med att skicka kommandot begin123456 som ett sms till trackern. Den kommer nu att
svara med ett sms där det står ”begin ok”. Trackern är nu igång.
Vi rekommenderar att du byter lösenordet, som från fabrik är 123456. Du gör detta genom
att skicka kommandot password123456 999999, där vi i detta exempel använder 999999
som nytt lösenord. Lösenordet behöver vara 6 siffror. För enkelhetens skull så kommer vi
fortsättningsvis att använda fabrikslösenordet 123456 i denna manual.
Du behöver nu ställa in ditt telefonnummer som administratör. När du är administratör kan
du enkelt få fram positionen genom att ringa upp enheten och lägga på vid upptaget. Det
försvårar även åtkomst för obehöriga. Skicka kommandot admin123456 +46707445566, där
vi i detta exempel använde +46707445566 som telefonnummer. Observera att
telefonnumret ska anges i internationellt format; byt alltså ut nollan i början på numret mot
+46.
Du kan ange upp till fem nummer som administratörer.
Om du i framtiden vill ta bort ett nummer som administratör, skicka kommandot
noadmin123456 +46707445566 till trackern.
Du behöver även ställa in APN-inställningar, vilka krävs för att kunna kommunicera med
Internet. Enheten kommer förprogrammerad med APN för det medföljande Comviqkontantkortet, men om du använder en annan operatör behöver du ändra APN. Använd
kommandot apn123456 (din apn). Kontakta din operatör för att få veta dina APNinställningar.

Positionering






Det finns flera olika sätt att ta fram enhetens aktuella position.
Om du ställt in ett nummer som administratör enligt ovan, så kan du helt enkelt ringa upp
trackern och lägga på vid upptaget. Den kommer att skicka ett SMS till dig där positionen
anges.
Du kan skicka ett sms med kommandot position123456 för att få en Google Maps-länk till
enhetens position.
Du kan även skicka kommandot address123456 – trackern kommer då att svara med vilken
gatuadress den befinner sig på.

Livespårning
När du köper en GPS 104 så ingår ett helt års prenumeration på GPSKollen, vår egen
livespårningstjänst. Trackern kommer förprogrammerad för användning med GPSKollen och du får
dina användaruppgifter i ett separat mail. Därefter kan du enkelt följa positionen direkt i
webbläsaren på www.gpskollen.se.

Nu har du kommit igång med din nya GPS 104. Mer utförlig information om trackerns funktioner
finner du i den medföljande engelska manualen. Kontakta oss om du har fler frågor.
Lycka till med din nya GPS-tracker!

