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Handskerum

Bag radio

Bagrude

1. Isæt SIM kort
Inden SIM kort isættes bør du sikre at 
PIN kode ikke er aktiveret!
Forsiden glides af imod strømudtag og 
fjernes.
SIM kort holder åbnes og kortet place-
res som anvist.
Holderen lukkes og dækslet sættes 
tilbage på enheden.

2. Tilslut til strømkilde
Tilslut enheden til en strømkilde som 
leverer 9-36 Volt jævnstrøm. 
Rød leder tilsluttes til plus!

3. Placering
Hele ideen er, at enheden ikke opda-
ges ved tyveri.
GPS antennen kan have svært ved at 
nå satelitten igennem metal, hvor glas, 
plastic, læder ol. ikke giver problemer.
Enheden fungerer bedst hvis forsiden 
(med lys-dioder) vender opad.

4. Indikatorer
På forsiden sidder en rød blå samt 
grøn lys-indikator.

Indikator for strøm (rød).
Blinker når strøm er tilsluttet.
Lyser konstant hvis enheden ikke 
fungerer korrekt.
Slukket helt, hvis der ikke er strøm på 
enheden.

Indikator for GPS signal (blå).
Blinker når der søges efter forbindelse.
Lyser konstant når forbindelse er 
oprettet. Slukker helt, hvis der ikke er 
forbindelse.

Indikator for GSM (grøn) 
Blinker hurtigt når der forsøges at 
opnå forbindelse.
Blinker langsomt når signal modtages.
Lyser konstant når signal er konstant.

Efter et stykke tid slukker de alle for at 
spare strøm. Påsiden sidder en knap 
som tænder og slukker indikatorerne.



5. SMS-kommandoer
Ved SMS kommandoer skelnes der 
ikke mellem store og små bogstaver. 
Enhedens fabriksindstillede password 
er 666666 
Dette password medtages i alle SMS 
kommandoer!

a) APN - opsætning til Internet
Det første du skal gøre er at opsætte 
enhedens Internet adgang.
Syntaks: 
APN,666666,adresse,brugernavn,pas-
sword#
Brugernavn og password er sjældent 
nødvendige.
Vi hjælper gerne med første opsæt-
ning.

Eksempler:
APN,666666,data.lycamobile.dk#
APN,666666,internet# (TDC)
Se flere eksempler på vor hjemmeside.

b) Server og sprog
Enheden skal opsættes til at benytte 
vor server og engelsk sprog.  
Dette sker ved at sende SMS: 
SERVER,666666,1,S.GPS1.DK,88,0# 
- dernæst - 
LANG,666666,0#

c) Password
Ændrer enhedens password. Dette 
password skal bestå af seks cifre.
Syntaks:  
PASSWORD,666666,999999# 
Hvor 666666 er det eksisterende og 
999999 er det fremtidige password.

d) Placering
Returnerer SMS med enhedens place-
ring, samt link til kort (smartphones).
Syntaks: URL,666#

e) Timer
Ændrer hvor ofte enheden sender sin 
position.
Syntaks:  
TIMER,666666,LBS interval,GPS 
interval#
Når enheden ikke kan få forbindelse til 
sattelit skifter den til LBS, som funge-
rer dårligt i Danmark.
LBS interval (10-60 min.)
GPS interval (5-18000 sek.)
Eks.: TIMER,666666,20,10#
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6. Tracking/flådestyring
Besøg: www.gps1.dk
Log ind med dit valgte brugernavn og 
adgangskode. 

Ønsker du f.eks. at give en medarbej-
der adgang til at følge en enkelt enhed, 
kan vedkommende logge ind med en-
hedens IMEI nummer samt adgangsko-
de, som ved start er 123456

Enhederne vises som små ikoner på 
kortet. Klikker du på en af dem får du 
flere muligheder:

a) Tracking
Her får du et kort, hvor du kan følge 
enhedens færden nu og her.

b) Playback
Her vælger du start- samt slut-tids-
punkt (både dato og klokkeslet) og 
trykker Play.
Data lagres i to måneder.

c) Geo-fence
Her kan du tilføje, redigere og slette 
Geo-fence.
Hvis enheden bevæger sig uden for 
den cirkel du tegner, vil du blive advi-
seret via SMS samt på web-portalen.

d) Target info
Her kan du se og redigere informati-
oner om enheden samt vælge andet 
ikon, som vises på kortet.


