Tack!
Vi vill först och främst tacka dig så hjärtligt för ditt förtroende och för att du valt oss på GPSHuset.se som
leverantör av din spårningsutrustning. Om du har några frågor, maila oss på support@gpshuset.se eller
besök vår hemsida www.gpshuset.se. Återigen, stort tack!
Teamet på GPSHuset.se
OBS: Denna guide gäller endast för GPS-tracker TK106 som är köpt från GPSHuset.se eller dess återförsäljare
Fyndiq. Vi kan inte garantera att de kommandon och instruktioner som anges här fungerar felfritt med liknande
modeller från andra leverantörer.

Installation av hårdvara
 Börja med att öppna förpackningen; den är försluten med magnet på framsidan.
 Laddare och övriga tillbehör finner du under trackern i förpackningen.
 Innan du använder din nya tracker så behöver du ladda dess batteri; kontakten finner du på sidan
av trackern. Vi rekommenderar att du låter batteriet laddas ungefär 8-12 timmar första gången för
att maximera hållbarheten – efter första gången räcker det med 3-5 timmars laddningstid.
 När du har laddat batteriet så är det dags att sätta i SIM-kortet. SIM-kortshållaren finns under
batteriet.
 Placera trackern i ett fönster eller utomhus så att den får bästa möjliga kontakt med satelliterna.
Håll in strömknappen tills enheten börjar blinka.

Starta upp
 När enheten har slutat blinka så har den fått kontakt med GPS-satelliterna och GSM-nätet.
 För att starta GPS-sändaren, skicka ett sms till det telefonnummer som SIM-kortet är kopplat till
med texten 123456begin. Begin är kommandot för att starta och 123456 är det förinställda
lösenordet. När allt är klart så svarar enheten med ”begin OK!”.
 Vi rekommenderar att du byter lösenord till enheten då alla har samma lösenord från fabriken.
Skicka ett sms till samma telefonnummer med texten 123456password 999999. Password är
lösenordsbytarkommandot, 123456 är det gamla lösenordet och du skall ersätta 999999 med ditt
önskade lösenord. Trackern svarar med ”password OK!”.

Inställning av behöriga användare
 Endast 5 telefonnummer kan läggas in som administratörer. Se till att ställa in rätt telefonnummer
innan användning. För att ange ett administratörsnummer, skicka kommandot 123456admin
(telefonnummer) till trackern, där admin är kommandot och 123456 är lösenordet. För att
avregistrera en administratör, följ samma procedur men använd kommandot noadmin istället.
Observera att telefonnummer måste anges med landsnummer i början – t.ex. +46732090807.

Att kontrollera positionen
Börja med att skicka kommandot 123456smslink till enheten. Du kan nu få fram aktuell position genom
att ringa upp enheten – lägg på när det tutar upptaget, så kommer du att få ett sms med länk till Google
Maps tillbaka. Du kan även fråga om positionen direkt via sms. Använd då kommandot
123456smslinkone.

Att använda avlyssningsläget
Trackern har ett inbyggt avlyssningsläge, som gör det möjligt för dig att höra vad som sägs i närheten av
den tack vare den inbyggda mikrofonen. För att använda detta läge behöver du skicka kommandot
123456monitor till trackern. När du ringer upp enheten kommer du att höra allt som sägs i närheten av
den! För att stänga av läget och återgå till att få position via sms då du ringer upp trackern, skicka
kommandot 123456tracker.

Fabriksåterställning
Om din tracker beter sig konstigt så kan du testa en fabriksåterställning. Skicka kommandot
123456format till enheten. Observera att du måste skicka detta kommando från en telefon som ställts in
som behörig användare enligt tidigare avsnitt.

