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INLEDNING
Denna kom-igång-guide för gps tracker GSE-TK102-2 kommer lära dig hur du snabbt och enkelt  
kommer igång med spårningen. Detta är inte heltäckande dokumentation på alla kommandon 
utan endast en snabbinstruktion. I manualen som följer med din gps-sändare hittar du alla de 
kommandon som enheten har stöd för.

VIKTIG INFORMATION
Vi förutsätter att du har införskaffat ett Telia1 SIM-kort som du sedan stoppar in i din gps-
sändare och att du har laddat de medföljande batterierna. SIM-kortet skall ej innehålla PIN-
kod. Enklast kontrollerar du detta genom att starta SIM-kortet i en mobiltelefon. Om du inte 
blir tillfrågad att mata in PIN-koden då är SIM-kortet inte skyddad med en PIN-kod och redo 
att användas i en gps-sändare. I annat fall måste du se till att ta bort PIN-koden för ditt SIM-
kort innan den kan användas i en gps-sändare. Helt nya SIM-kort från Telia som du köper av 
oss eller i en Telia butik innehåller inte någon PIN-kod så de kan direkt användas i en gps-
sndare.

Innan du kan börja använda ditt SIM-kort måste den laddas på med pengar så du kan få 
tillbaka platsinformation från din gps-sändare via SMS. Därför skall du först ladda ditt SIM-kort 
med pengar. Hur mycket pengar du ska fylla med på beror helt och hållet på hur mycket du 
kommer använda gps-sändaren och vilket mobilabonnemang du har till din mobiltelefon. Om 
du även har Telia på din mobiltelefon så är SMSen GRATIS när du tankar på för 100Kr.

1 Vi rekommenderar varmt SIM-kort Telia. Detta är dock inget krav utan gps-sändaren har stöd för alla  
kontantkort / SIM-kort som finns på marknaden idag.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

Vi kommer använda oss av fem olika symboler för enkalre överblick i dokumentet. Dessa 
symboler ser ut såhär och betyder följande:

 ->  Denna symbol betyder att du ska skriva SMS och skicka till din gps-sändare.

 :>  Denna symbol betyder att du ska ringa upp din gps-sändare.

 <-  Denna symbol står för SMS som du får tillbaka dvs. bekräftelse från din gps-sändare.
  ?   Förklaring av kommandon som skickas till gps-sändaren.
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KOM-IGÅNG MED SPÅRNINGEN
Vi förutsätter att batterierna är laddade och att SIM-kortet är påfyllt med pengar och isatt i 
GPS-sändaren. Hur du monterar batteriet och SIM-kortet hittar du i den medföljande 
manualen.

Innan du påbörjar spårningen skall du se till att placera enheten nära ett stort fönster eller på 
en lämplig plats utomhus (t.ex. balkong, bil mm.) för att underlätta för gps-sändaren att hitta 
de tre sateliter som är närmast Sverige för första gången som enheten används.

1. Initiering

Det här är den första kontakten med din gps-sändare och den viktigaste! I det här steget 
säkerställer vi att den är igång. Nedanstående kommando talar också om för enheten att göra 
sig redo för spårning så att säga. Standardlösenordet för din gps-sändare är 123456.

 ->  begin123456

 <-  begin ok!

  ?   begin = kommando, 123456 = lösenord

När du får tillbaka begin ok! Innebär det att enheten är redo för spårning. Får du inte tillbaka något 
alls ska du kontrollera att batterierna är laddade, att SIM-kortet är på fylld, att det finns GSM-
täckning samt att enheten är placerad på plats som möjliggör den första initieringen mot sateliterna. 

2. Få gps-sändarens position via koordinater

 :>  Ring till din gps-sändare och låt det gå några ringsignaler så lägger gps-sändaren på luren.

 <-  lat: 56.896382N long: 14.823299E speed: 0.00 … Signal: F imei: xxxxxxxxxxxxxxx...

  ?   lat = latitud, long = longitud, speed = hastighet, Signal = signal (F står för fair dvs. god)

Det är mycket information som man får tillbaka i SMSet kan man tycka men all den information är 
viktig beroende på vad du önskar få reda på. GPS-sändarens position får du från lat: samt long: som 
du kan använda för att mata in på en karta som har stöd för sökning av position av koordinater eller 
helt enkelt gå in på www.gpser.se och mata in koordinater i vänstra spalten för att få sändarens 
position.
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3. Ställ in GoogleMaps™ länk

Om du har en smarttelefon så som iPhone, Android-telefon mm. så kan du istället för 
koordinater få en länk till exakt position på GoogleMaps™ som du kan “klicka upp” i SMS:et du 
erhåller från gps-sändaren.

 ->  smslink123456

 <-  smslink ok!

  ?   smslink = kommando, 123456 = lösenord

Nu kommer du i fortsättningen att få en länk i SMS:et från din sändare som direkt leder med 
markerad position på Google kartan. När du återigen vill få reda på sändarens position ringer du upp 
den tills den lägger på så får du tillbaka en länk som du kan klicka upp.

4. Erhåll position via en GoogleMaps™ länk

 :>  Ring upp din gps-sändare och låt det ringa tills du hör upptagen ton.

 <-  http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=56.902201,14.827498 speed: 1.09 ...

  ?   SMS:et innehåller en länk om exakt position på google kartan samt annan viktig info så 
som t.ex. batteristatus, signalstyrka, datum mm.

5. Återställ till standardrapportering av postion

Om du ej önskar längre få en GoogleMaps™ länk i SMS:et utan vill hellre få utökad information 
med koordinater skall du ange nedanstående kommando till din gps-sändare.

 ->  smstext123456

 <-  smstext ok!

  ?   smstext = kommando, 123456 = lösenord

Kommandon ovan i dokumentet är fullt tillräckliga för att du obehindrat skall kunna spåra med 
din gps-sändare och det är de kommandon som används av de flesta.
Om du har några frågor eller hittar fel i detta dokument maila till e-postadressen info@gpser.se

Lycka till med spårningen!
www.gpser.se
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