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1. Isæt SIM kort
Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN 
kode ikke er aktiveret på kortet!
Den store skrue på bagsiden skrues af og 
dækslet åbnes. Batteriet pilles ud. 
SIM kort glides ind under holderen og enheden 
samles påny.

Start nu med at følge punkterne 4a til 4c for 
korrekt opsætning.

2. Kontakter samt opladning
Forrest sidder SOS-knappen.
Holdes denne inde i tre sekunder sendes en 
SMS til de indkodede SOS-numre med link til 
position.
Efter tre sekunder ringer enheden op til det før-
ste nummer, så du kan aflytte hvad der foregår 
omkring enheden.

På toppen af enheden finder du to kontakter. 
Den til højre tænder og slukker for enheden. 
I midten tilsluttes USB-lader for opladning 
(benyttes kun til opladning). 

Kontakten til venstre ”PK” aktiverer vibrati-
ons-alarm. Har du f.eks. parkeret din cykel, vil 
du blive adviceret hvis den bliver flyttet.
Følsomheden kan indstilles vha. SMS. Se 
punkt 4f.

3. Indikatorer
På forsiden sidder tre indikatorer.
Har der ikke været aktivitet i to minutter sluk-
kes indikatorer for at spare strøm.

Den venstre (grøn) indikerer om der er GSM 
signal. Den blinker hurtigt når GSM data mod-
tages, blinker langsomt når der er GPRS-for-
bindelse og lyser konstant når den bliver 
aflyttet via indbygget mikrofon.
Er lyset slukket er der enten ikke forbindelse til 
GSM eller SIM kort er ikke isat.

Den højre (blå) indikerer om der er GPS signal. 
Den blinker hurtigt når der søges efter GPS 
signal og blinker langsomt når signalet er 
opnået. 
Er lyset slukket er der ikke forbindelse til GPS.

SOS knappen blinker kort (0,1 sek.) for hver 
2 sek. for at indikere at den fungerer, blinker 
(hurtigt) når enheden skal lades op, lyser 
konstant under opladning og blinker (langsomt) 
når opladt.

Er kontakten ”PK” (parkering) tændt vil alle tre 
dioder skiftevis blinke i to minutter.



4. SMS-kommandoer
Ved SMS kommandoer skelnes der ikke mel-
lem store og små bogstaver. Her benyttes dog 
store bogstaver for at undgå misforståelser. 
Standard password er 666666 
Er dit telefonnummer ikke sat til at være SOS 
nummer, skal dette password medtages i samt-
lige SMS kommandoer!

a) SOS
SOS-numre kan konfigurere enheden, samt 
bede om lokation, uden at skulle medtage 
enhedens password i SMS-kommandoen.
Holdes den røde SOS-knap inde i tre sekunder 
sendes position til disse numre. Kort efter 
ringer enheden dig op, så du kan høre hvad der 
sker omkring enheden.
Er vibrations-alarm (PK) slået til og enheden 
rystes, sendes ligeledes SMS til disse numre.
Ringer du til enheden, og lader den ringe 10 
sek., kan du aflytte via enhedens mikrofon.
Du kan tilknytte op til fire SOS-numre. 
Syntaks:
SOS,A,12124040# Tilføjer dette nummer. 
SOS,D,12124040# Fjerner nummeret igen.

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

c) APN - opsætning til Internet
Opsætter enhedens Internet adgang.
Syntaks: 
APN,adr,bruger,password#
Bruger og password er sjældent nødvendige.
Eksempler kan ses på www.tagstracks.dk

d) 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.

e) Timer
Ændrer hvor ofte enheden registrerer og sen-
der sin position via GPRS.
Syntaks:  
TIMER,LBS interval, GPS interval, Pause #
LBS interval bestemmer hvor ofte ny position 
hentes fra nærmeste sendemaster (1-60 min.)
GPS interval bestemmer hvor ofte ny position 
hentes fra sattelit (10-18.000 sek.)
Mister enheden forbindelse til sattelit overgår 
den til LBS, som fungerer dårligt i Danmark.
Pause bestemmer da hvor længe den vil vente, 
før den igen forsøger at få kontakt til sattelit.
(5-300 min)

Eks.: TIMER,60,10,5#
Enheden vil hente og sende GPS position hvert 
10. sekund.
Mistes forbindelse til sattelit, bestemmer den 
positionen vha. LBS - og forsøger igen at få fat 
i satteliten efter 5 minutter.

f) Lokation
URL# 
Returnerer SMS med enhedens lokation samt 
link til kort (for smartphones).

g) Sleep/wake
Med disse to kommandoer kan batteriet holde 
længere (op til 14 dage).
SLEEP# sætter enheden i dvale.
WAKE# vækker enheden igen.

h) Vibrations-alarm
Ud over at kontakten ”PK” kan aktivere vibrati-
ons-alarm kan dette gøres via opkald eller SMS 
fra et SOS-nummer.
Opkald, som afsluttes inden for 10 sekunder 
aktiverer alarmen.
SMS syntaks: 111#
Aktiverer alarmen og 000# deaktiverer.
Alarmens følsomhed kan justeres med:
LEVEL,n# (hvor n er 0-3)
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6. Tracking/flådestyring
Besøg: www.gps1.dk

Du logger ind med enhedens IMEI nummer 
samt adgangskode, som ved start er 123456.
Enhedens IMEI nr. kan aflæses på æsken under 
stregkode.

Har du købt mere end en enkelt enhed logges 
ind med dit valgte brugernavn og adgangsko-
de, hvorefter du har adgang til en del flere 
muligheder. 

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-tidspunkt (både 
dato og klokkeslet) og trykker Play.
Data lagres i to måneder.

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

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

j) Geo-fence
Geo-fence alarmerer SOS-numre når enheden 
forlader et cirkulart område.
Syntaks:
FENCE,ON,0,0,0,radius#
Enhedens nuværende position angives som 
cirklens centrum.
Radius kan være 1=100m, 2=200m osv.
FENCE,ON,breddegrad,længdegrad,radius#
Du adviceres både når enheden bevæger sig 
ind i cirklen samt når den forlader den.
FENCE,ON,breddegrad,længdegrad,radi-
us,OUT#
Du adviceres når enheden forlader cirklen.

FENCE,ON,breddegrad,længdegrad,radius,IN#
Du informeres når enheden kommer ind i cirklen.
FENCE,OFF#
Deaktiverer igen geo-fence.
SEEFENCE# informerer dig om nuværende 
indstilling.

k) Problemløsning
FACTORY# (fabriksindstillinger)
RESET# (genstarter enhed)


