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, eller vill komma i kontakt med
oss – besök oss gärna på vår hemsida www.gpshuset.se eller skicka ett e-postmeddelande till
info@gpshuset.se. Återigen, stort tack!
Teamet på GPSHuset.se
OBS: Denna guide gäller endast för GPS-tracker TKStar II som är köpt från GPSHuset.se. 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.
 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 under
det orangea skyddet. 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
locket på enheten. Skruva upp locket med den inkluderade skruvmejseln och montera kortet.
Tänk på att SIM-kortet inte får ha någon PIN-kod.

Starta upp
 När enheten börjar blinka – vänta i cirka 1 minut så att enheten hinner hitta GSM-nätet och
GPS-satelliterna.
 För att starta GPS-sändaren, skicka ett sms till det telefonnummer som SIM-kortet är kopplat
till med texten begin123456. 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 password123456 999999.
Password är lösenordsbytarkommandot, 123456 är det gamla lösenordet och du skall
ersätta 999999 med ditt önskade lösenord. Trackern svarar med ”password OK!”.
 För att snabbt få aktuell position: skicka sms med kommandot G999999 till enheten. Byt ut
999999 mot ditt lösenord. Trackern kommer snabbt att svara med Google Maps-länk, tid och
datum, hastighet och batteriprocent.

Att använda Live Tracking


För att kunna använda livespårning behöver du ställa in APN för din operatör. Skicka ett sms
till trackern med texten apn999999 apn.minoperatör.se. Kom återigen ihåg att byta ut
999999 mot ditt lösenord. Lista över APN för de vanligaste svenska operatörerna finner du
nedan.
Telenor APN: internet.telenor.se
Telia APN: online.telia.se
Tre (Hi3G Access) APN: data.tre.se, bredband.tre.se
Tele2 APN: internet.tele2.se
Glocalnet APN: internet.glocalnet.se
Halebop APN: halebop.telia.se
Ludomobil APN: SP.tele2.se
Springmobil APN: data.springmobilse
TDC APN: internet.se
Universal Telecom och Cellip APN: sp-services
Vectonemobile APN: webse.mundio.com
Ventelo APN: internet.ventelo.se



För att komma åt Live Tracking, besök webbsidan www.zg888gps.com eller ladda ned iPhoneappen TKSTAR GPS. Logga in med IMEI-numret, som du finner bak på trackern, och
lösenordet som från fabrik är 123456 om du inte ändrat det.

