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GPS Tracker brugsvejledning (PM01)

 
 

Læs venligst denne vejledning før du tager denne tracker i brug. 

 

Brugsvejledning 

1.1. Venligst kontroller om alt, der skal være i æsken, er der.  

(1 * GPS Tracker, 1 * USB Ledning, 1 * Pincet, 1 * Halsbånd, 1 *Dansk Instruktion) 

1.2. Monter SIM-kort og aktiver det med 50Mb data abonnement, skan QR-kode på boksen til 

SIM-aktivering eller gå til www.simsupply.dk/registration?p=5 

1.3. Tryk på knappen i midten af enheden i 3 sekunder for at tænde den 

1.4. Tryk på knappen I længere tid for at slukke den igen, hvis SIM-kortet er i trackeren, kan den 

kun slukkes ved brug af appen, eller ved at afmontere kortet og dernæst trykke på knappen 

1.5. Opladning af enheden sker ved brug af medfølgende USB-ledning 

1.6. Indsæt SIM-kort. 
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1. Produktfunktioner 

⚫ GPS+BDS+LBS+WIFI-placering 

⚫ Historik (Locus) 

⚫ Geofence 

⚫ SOS nødopkald 

⚫ Lavt batteri advarsel 

⚫ Flere anvendelsesmuligheder 

⚫ Fri APP for Android and iOS mobiler (reklamer forekommer) 

⚫ Universal Global support af; GSM Quad Band 850/900/1800/1900MHz  

 

2. Produktparametre 

 

Placeringsmetoder: GPS+BDS+AGPS+LBS+WIFI 

Placeringsnøjagtighed: GPS/BDS: 5-15m; LBS: 100-1000m 

Enhedens størrelse: 50*33*15mm 

Batteristørrelse: 450mAh 

Fuldt opladt batteri holder 3-5 dage, alt efter hvor hyppigt enheden rapporterer 

 

4. Hvordan virker enheden? 

4.1. Normal tilstand 

Enheden har tre indstillinger via APP. 

1. Track-indstilling, interval af 1 minut, hvor den sender besked om, hvor den er. Der bruges 

mest strøm i den tilstand. 

2. Normal-indstilling, interval af 10 minutter, hvor den sender besked om, hvor den er. 

3. Lav-indstilling, interval af 1 gang i timen, hvor den sender besked om, hvor den er. 

Denne indstilling er mest strømbesparende. 
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4.2. Historik 

Enheden kan vise i APP, hvor den har været i de sidste 3 måneder  

 

4.3. Geofence 

I APP kan man indstille det område enheden har lov til at færdes i. Hvis enheden kommer 

udenfor det indstillede område, så vil der komme en advarsel via APP (mobilen) når den sender 

sin status næste gang. Jf. 4.1. 

 

4.4. SOS 

SOS-nummer kan indtastes i APP 

Tryk på SOS-knappen og hold inde, enheden vil ringe til indstillet SOS-nummer for hjælp. 

 

5. Tænd/sluk knappen, 

5.1. Mens enheden er slukket: Tryk på knappen for at tænde enheden. 

5.2. Enheden kan ikke slukkes ved brug af knappen, hvis SIM kort er installeret, der bruger man 

APP. 

 

6. Lys (knappen) 

Tænd for enheden, lyset på knappen lyser i 3 sekunder 

Opladning: lyset blinker langsomt mens enheden oplader. Lys holder op med at blinke, når 

enheden er opladt. 

Tryk på knappen mens enheden er tændt, lyset tænder og er på i 3 sekunder 

Placeringsfejl: Lys blinker langsomt 

Placering ok: Lys (indikator) forbliver slukket 

7. APP 

7.1. Download af APP “BeeSure”, eller download hos din APP-butik. 

 

Venligst giv APP adgang til meddelelser, trust app, og så videre 

7.2. Åbn APP, vælg Register og indtast de oplysninger de beder om, for at blive medlem af 

appen. 
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7.3. Åbn APP, indtast bruger og adgangskode, og log ind 
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8. Betingelser  

⚫ Tak fordi du købte denne enhed (tracker). Dens brug er APP-baseret, som forklaret I 

brugervejledningen, som du bedes læse gennem for at lære enheden bedre at kende  

⚫ Enhedsgaranti bortfalder, hvis enheden bliver adskilt eller udsat for brug, som ikke er tilegnet 

denne enheds fremstilling og brugervejledning 

⚫ Brug kun det tilbehør, der medfølger, for at sikre enhedens brugbarhed.  

Vi garanterer ikke mod skader, der er påført enheden under installation, så venligst vær 

opmærksom på det, blandt andet når SIM installeres og enheden oplades. Brug 

medfølgende mini USB-ledning til opladning. 

⚫ Enheden bruger GPS, GSM, GIS og computersystemer.  

Medfølgende SIM-kort kan aktiveres hos simsupply.dk (se/skan QR-kode på æsken), man 

kan dog godt bruge andre SIM-kort, det skal bare være uden pinkode og have mindst 50Mb. 

DATA i månedligt abonnement. 

 

⚫ Advarsel 

1. Selv om enheden er vandtæt, så skal man ikke bruge den under vand, husk at gummilapperne 

skal være indsat så vand ikke trænger ind i enheden. Hvis vand kommer ind, ryger garantien. 

2. Enheden skal ikke opbevares eller stilles tæt på åben ild 

3. Enheden er forholdsvis lille, så vær opmærksom på at børn ikke putter den i munden 

4. Hvis der opstår problemer med korrekt visning af enhedens lokation, så prøv at 

ændre interval af søgning og eller tag simkort ud og indset igen. Genstart enheden. 


