
GSM/GPRS/GPS TRACKER MANUAL TK-102B

SIM-kort plats   SD kort plats                            Batterimontering

     

Ladduttag/strömförsörjning

                            Indikatorlampa  SOS knapp  Av/på knapp

Specifikation
Dim. 64mm x 46mm x 17mm
Vikt 50g
Nätverk GSM/GPRS/GPS
Band 850/900/1800/1900Mhz
GPS chip UBLOX chip
GPS känslighet -159dBm



GPS noggrannhet 5m

Tidsåtgång för första positioneringen
Kall status 45s
Varm status 35s
Arbetsvarm status 1s

Billaddare
12—24V input
5V output
Väggladdare

110－220V input
5V output

Batteri, 2 stycken laddbara 3.7V 800mAh Li-ion batterier
Standbytid 8-12 timmar
Förvarings Temperatur. -40°C till +85°C
Arbets Temperatur. -20°C till +55°C
Fukttålighet 5%--95% icke kondenserande

1.uppstart
Se till att batteriet är fulladdat.
Installera SIM kortet, företrädesvis ett kontantkort och sätt i batteriet.
Tryck på och håll inne on/off knappen tills den blå lampan tänds.

2 initialisering
Skicka ett sms till numret på SIM kortet du stoppat i trackern, med texten:
 #begin#123456#
Du får svar: "begin ok"

3 spårning
För att spåra enheten kan du ringa upp den, då får du ett sms svar med kartlänk och koordinater.
Du kan även skicka sms med texten:
 #smslink#123456#
Och du får då sms svar med länk och koordinater.

4 ändra lösenord
Skicka ett sms med texten:
 #password#123456#xxxxxx#
Där xxxxxx är lösenordet du väljer som ska vara 6 stycken siffror.
Obs! Om du ändrar lösenord och glömmer bort det så blir trackern obrukbar då den ej går 
att återställa lösenordet på!

5 lägg till admin-nummer
Upp till 5 mobilnummer kan knytas till enheten.



De nummer som knyts är de som meddelas om SOS knappen trycks in och det är bara de som kan 
kommunicera med enheten. Även via den inbyggda mikrofonen.
För att lägga till ett nummer som admin, skicka ett sms med:
 #admin#123456#telefonens nummer# 
Landsnummer behöver ej anges om trackern bara används inom Sverige, annars skriv in med 
landsnummer för Sverige (0046)
Vill du knyta flera nummer så ange dem i följd i sms:et,
 #admin#123456#telefonensnummer#nästa telenummer#
Sms svar: admin ok
Om inget nummer läggs till svarar enheten till vilket nummer som helst som ringer den.
Obs! om enheten blivit strömlös så måste du ange admin-numrena igen!

6 avlyssning
För att lyssna genom den inbyggda mikrofonen så skickar du sms:
 #monitor#123456# 
till enheten, då aktiveras mikrofonen och bekräftar med sms "monitor ok"
Ring upp enheten och du hör vad som händer runt den.
Efter avlyssning skickar du sms:
 #tracker#123456# 
till enheten för att stänga mikrofonen och återgå till tracking funktionen. Bekräftar med sms: 
"tracker ok".

7 rörelsevarning
För att starta funktionen som varnar när GPS´en rör sig, skicka sms:
 #move#123456#
Enheten bekräftar med "move ok"
Om fordonet flyttas mer än 200 meter får du sms: "move alarm" med koordinaterna.
Avaktivera med sms:
 #nomove#123456# 
Bekräftar med " nomove ok".

8 geo fence
Du kan välja hur stor yta fordonet får röra sig genom att skicka sms:
 #stockade#123456#3# 
där 3 står för 300 meters diameter.
Bekräftar med "stockade ok"
Stäng av geo fence med sms:
 #nostockade#123456# 
bekräftar med "no stockade ok"

9 SOS funktion



Tryck på SOS knappen på enheten i 3 sekunder, den kommer då att skicka sms till de admin 
nummer som är knutna till enheten som säger "SOS alarm" och anger koordinaterna till din 
position.

10 tidszon
Skicka sms:
 #timezone#123456#E#1#
för att få tidszon för Sverige, bekräftar med "timezone ok".

11 online övervakning
Om möjlighet till övervakning av enheten via webbsida eller app önskas så kan vi skapa ett 
användarkonto åt er.
Lättast är att ni mejlar oss med IMEI numret på er enhet så skapar vi ert konto och mejlar tillbaka 
med era inloggningsuppgifter.
Då måste även GPRS inställningar göra på enheten.
Först skickar du ett sms med texten:
 #IP#123456#www.gps228.com#8169# 
och enheten bekräftar  med: "set ip port ok"
Därefter skickar du texten:
#apn#123456#operatörens APN#ev user name#ev lösen# 
och enheten bekräftar med " set APN ok"
T.ex.: #apn#123456#online.telia.se# (inget user name eller lösen behövs till Telia)
T.ex., #apn#123456#services.telenor.se#  (inget user name eller lösen behövs till Telenor).
Är du osäker så kontakta din operatör för rätt uppgifter.

Batteritid är enligt den engelska manualen 12 timmar, men vid parkering inomhus t.ex. 
parkeringshus så kan batteritiden bli så kort som 8 timmar.


