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Info og kommandoliste for GPS-TRACKER+ 
GPS-TRACKER+ skal gøres klar ved hjælp af en PC, før den kan tages i brug. 

Når GPS-TRACKER+ er slukket og tilsluttes en USB-port på en PC, vil den 
optræde som ”Flytbar Disk”(f.ex E:), hvor programmet TrackTool.exe 
startes(Standard password er 0000). Herfra kan GPS-TRACKER+ indstilles 
via knappen ”Setup Device”, hvor der normalt kun er brug for at vælge
telefonnumre under ”Phone” og evt. område-alarmer under ”GeoFence” 

  Se mere i brugermanualen – Vælg knappen ”User Manual” -.     

 

 

 

Tænd/Sluk 
GPS-TRACKER+ tændes ved at holde 
”Tænd/Sluk”-knappen nede i ca 2 Sek. 

GPS-TRACKER+ slukkes ved at trykke på 
”Tænd/Sluk”-knappen to gange i ca  2 Sek. 

To hurtige tryk på ”Tænd/Sluk”-knappen 
bevirker at tilstanden for ”områdealarm 4” 
skifter. Det svarer til skiftevis at sende 
kommandoerne 2041# og 2040# (Se kom-
mando-oversigten på næste side)  

 
Indikatorer: GSM: Mobilnet aktiv   Grønt blink = Afventer forbindelse; Rødt blink = SIM kort fejl / fejl i mobilnerttet 
 GPS: Satellitmodtager aktiv  Blåt blink = Ny position fra satellitter; Rødt blink = Venter på ny måling fra satellit eller bevægelse 
 POWER: Opladning   Rødt blink = Lav batteristand; Rødt = Opladning; Grøn = Opladning slut 
 SOS: Nødkald  Rødt blink = Der er trykket på SOS-knappen 

Kommandoer 
Ved normalt brug kan kommandoer sendes til GPS-TRACKER+ på 2 forskellige måder: 

 Ved at sende SMS’er, der inde-
holder simple kommandoer 

De fleste kommandoer er kun et nummer efterfulgt af ” #” 
Andre kommandoer kræver flere værdier, der adskilles med ”∗”og 
afsluttes med  ”#” 
 

 Ved opkald  til trackeren og ind-
tastning af simple kommandoer 

GPS-TRACKER+ svarer med en indtalt besked, der opfordrer til at 
indtaste kommandoer, der afsluttes med  ”#” 

Kommando-oversigt for GPS-TRACKER+ 
Kategori  Kommando Beskrivelse  Bemærkning  

1# Positionsrapport 
(Tekst)  

Positionsrapport modtages som SMS med 
positionsrapport som tekst 

2# Positionsrapport 
(Tekst og kort)  

Positionsrapport modtages som MMS med 
positionsrapport som tekst og en –jpg – fil med et 
kortudsnit 

4# Positionsrapport   Positionsrapport modtages som link til Google maps 
5# Hurtig-kalds kontakter  De 3 hurtigkaldsnumre vises i SMS med formatet: 

    (1) zzzzzzzz 
    (2) zzzzzzzz 
    (3) zzzzzzzz 

6# Rapport over aktuel status  Rapporten viser følgende oplysninger: 
    Batteri: xx%   
    Fri disk plads: xxxx MB. 
    Område-alarm(1): Passiv / Aktiv  
    Område-alarm(2): Passiv / Aktiv  
    Område-alarm(3): Passiv / Aktiv  
    Område-alarm(4): Passiv / Aktiv  
    Tidsrapport(1): Passiv / Aktiv 
    Tidsrapport(2): Passiv / Aktiv 
    Tidsrapport(3): Passiv / Aktiv 
    Tidsrapport(4): Passiv / Aktiv 
    Periodisk rapport: Passiv / Aktiv 

8# Kommandoliste  Kommandoliste vil blive sendt som SMS  

Fore-
spørgsler 

100# Send adgangskode Den nuværende adgangskode vil blive sendt til hurtig-
kaldsnummer nr 1 som SMS  
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Kategori  Kommando Beskrivelse  Bemærkning  
2011# Aktivér områdealarm 1  Ind/ud Områdealarm 1 vil blive aktiv  
2010# Deaktivér områdealarm 1  Ind/ud SMS-områdealarm 1 vil blive passiv 
2012# Sæt områdealarm 1 centrum Aktuel position bliver centrum for områdealarm 1 
2021# Aktivér områdealarm 2  Ind/ud SMS-områdealarm 2 vil blive aktiv 
2020# Deaktivér områdealarm 2  Ind/ud SMS-områdealarm 2 vil blive passiv 
2022# Sæt områdealarm 2 centrum Aktuel position bliver centrum for områdealarm 2 
2031# Aktivér områdealarm 3  Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive aktiv  
2030# Annullér områdealarm 3 Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive passiv 
2041# Aktivér områdealarm 4  Id/ud områdealarm 4 vil sende SMS rapport hvert minut, 

medens GPS-TRACKER+ er uden for området 
2040# Annullér områdealarm 4  Ind/ud områdealarm 4 vil blive passiv 

211∗xx# Aktivér periodiske rapporter  Start periodiske SMS-rapporter, hvor xx er tidsinterval 
(01 ~ 99) fra 1 til 99 minutter 

210# Deaktivér periodiske rapporter Periodiske rapporter vil blive passiv 
2211# Aktivér Tidsrapport 1   SMS-tidsrapport 1 vil blive aktiv 
2210# Deaktiver Tidsrapport 1  SMS-tidsrapport 1 vil blive passiv 
2221# Aktiver Tidsrapport 2  SMS-tidsrapport 2 vil blive aktiv  
2220# Deaktiver Tidsrapport 2  SMS-tidsrapport 2 vil blive passiv 
2231# Aktiver Tidsrapport 3  SMS-tidsrapport 3 vil blive aktiv 
2230# Deaktiver Tidsrapport 3  SMS-tidsrapport 3 vil blive passiv 

221∗ttmm# Indstil tidsrapport 4 Indstil og aktivér tidsrapport 4,  
hvor:tt er timer og mm er minutter.  
Sender SMS til autoriseret bruger på valgt klokkeslet  

220# Annullér tidsrapport 4 SMS-tidsrapport 4 vil blive passiv 
251∗xxxx# Indstilling af hurtigkald nr.1 Det kaldende nummer bliver hurtigkald nr.1, hvis det 

ikke allerede er valgt (xxxx er adgangskoden) 
252∗zzzzzzzz# Indstilling af hurtigkald nr.2  Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 2. 

En SMS vil blive sendt, når det er sket  
253∗zzzzzzzz# Indstilling af hurtigkald nr.3  Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 3. 

En SMS vil blive sendt, når det er sket 
260∗xxxx∗aaaa# Skift adgangskode Ændring af adgangskode fra xxxx til aaaa 

888# Stop SOS Stop SOS-alarmen 

Indstil- 
Linger 

666# Fjernstyret afbrydelse af GPS-
TRACKER+ 

Svar 00# for at slukke GPS-TRACKER+ 
GPS-TRACKER+ kan ikke slukkes uden svar 

Opkald  9# Taleopkald  Tryk "9#" efter opkald for at skifte til tale 
Ringetone og vibrator informerer brugeren. 
Brugeren trykker på en af de 3 hurtigkald-knapper for at 
svare og på Tænd/Sluk-knappen for at afbryde igen 

 
 

Se mere om funktioner og om brugen af GPS-TRACKER+ i brugermanualen 
 

Opladning af batteriet i GPS-TRACKER+ 
Til opladning kan bruges den medfølgende lysnet-adaptor. ”POWER”-indikatoren lyser rødt under 
opladning og grønt, når batteriet er fuldt opladet. En genopladning varer normalt ca. 2 timer.  
Under normal drift er POWER”-indikatoren slukket, men blinker rødt, når batteriets ladning er lav. 
Det er ikke nødvendigt at afbryde trackeren, medens opladningen finder sted  
Når batteriets ladning er under 33%, sendes til første telefonnummer i listen en SMS med meldingen: ”Advarsel! Lav 
batteristand” sammen med en positionsrapport. Herefter vil GPS-TRACKER+ normalt fungere fint i flere timer, inden den 
automatisk afbrydes, når batterispændingen  er under ca 3,3V. 
Batteriets tilstand kan kontrolleres med kommando 6#, som sender et SMS-svar, der bl.a. angiver batteriladningen i %. 

Tilbehør 
Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT er et reservebatteri 
Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT2 er et batteri med dobbelt så stor kapacitet som det normale batteri. 
Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-CHG bruges til at oplade reservebatterier, når de ikke er monteret i trackeren  
Bæretaske til GPS-TRACKER+ 
I stedet for at bære GPS-TRACKER+ i den rem, der medfølger, kan f. ex. bruges en praktisk bæretaske, så GPS-
TRACKER+ let kan fastgøres i et bælte eller monteres på armen. Se mere i brugermanualen. 

Mere information : Se http://www.danbit.dk/info/gps med brugermanual og diverse info  
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Info og kommandoliste for GPS-TRACKER+ 
GPS-TRACKER+ skal gøres klar ved hjælp af en PC, før den kan tages i brug. 

Når GPS-TRACKER+ er slukket og tilsluttes en USB-port på en PC, vil den 
optræde som ”Flytbar Disk”(f.ex E:), hvor programmet TrackTool.exe 
startes(Standard password er 0000). Herfra kan GPS-TRACKER+ indstilles 
via knappen ”Setup Device”, hvor der normalt kun er brug for at vælge
telefonnumre under ”Phone” og evt. område-alarmer under ”GeoFence” 

  Se mere i brugermanualen – Vælg knappen ”User Manual” -.     

 

 

 

Tænd/Sluk 
GPS-TRACKER+ tændes ved at holde 
”Tænd/Sluk”-knappen nede i ca 2 Sek. 

GPS-TRACKER+ slukkes ved at trykke på 
”Tænd/Sluk”-knappen to gange i ca  2 Sek. 

To hurtige tryk på ”Tænd/Sluk”-knappen 
bevirker at tilstanden for ”områdealarm 4” 
skifter. Det svarer til skiftevis at sende 
kommandoerne 2041# og 2040# (Se kom-
mando-oversigten på næste side)  

 
Indikatorer: GSM: Mobilnet aktiv   Grønt blink = Afventer forbindelse; Rødt blink = SIM kort fejl / fejl i mobilnerttet 
 GPS: Satellitmodtager aktiv  Blåt blink = Ny position fra satellitter; Rødt blink = Venter på ny måling fra satellit eller bevægelse 
 POWER: Opladning   Rødt blink = Lav batteristand; Rødt = Opladning; Grøn = Opladning slut 
 SOS: Nødkald  Rødt blink = Der er trykket på SOS-knappen 

Kommandoer 
Ved normalt brug kan kommandoer sendes til GPS-TRACKER+ på 2 forskellige måder: 

 Ved at sende SMS’er, der inde-
holder simple kommandoer 

De fleste kommandoer er kun et nummer efterfulgt af ” #” 
Andre kommandoer kræver flere værdier, der adskilles med ”∗”og 
afsluttes med  ”#” 
 

 Ved opkald  til trackeren og ind-
tastning af simple kommandoer 

GPS-TRACKER+ svarer med en indtalt besked, der opfordrer til at 
indtaste kommandoer, der afsluttes med  ”#” 

Kommando-oversigt for GPS-TRACKER+ 
Kategori  Kommando Beskrivelse  Bemærkning  

1# Positionsrapport 
(Tekst)  

Positionsrapport modtages som SMS med 
positionsrapport som tekst 

2# Positionsrapport 
(Tekst og kort)  

Positionsrapport modtages som MMS med 
positionsrapport som tekst og en –jpg – fil med et 
kortudsnit 

4# Positionsrapport   Positionsrapport modtages som link til Google maps 
5# Hurtig-kalds kontakter  De 3 hurtigkaldsnumre vises i SMS med formatet: 

    (1) zzzzzzzz 
    (2) zzzzzzzz 
    (3) zzzzzzzz 

6# Rapport over aktuel status  Rapporten viser følgende oplysninger: 
    Batteri: xx%   
    Fri disk plads: xxxx MB. 
    Område-alarm(1): Passiv / Aktiv  
    Område-alarm(2): Passiv / Aktiv  
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Fore-
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100# Send adgangskode Den nuværende adgangskode vil blive sendt til hurtig-
kaldsnummer nr 1 som SMS  
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Når batteriets ladning er under 33%, sendes til første telefonnummer i listen en SMS med meldingen: ”Advarsel! Lav 
batteristand” sammen med en positionsrapport. Herefter vil GPS-TRACKER+ normalt fungere fint i flere timer, inden den 
automatisk afbrydes, når batterispændingen  er under ca 3,3V. 
Batteriets tilstand kan kontrolleres med kommando 6#, som sender et SMS-svar, der bl.a. angiver batteriladningen i %. 

Tilbehør 
Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT er et reservebatteri 
Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT2 er et batteri med dobbelt så stor kapacitet som det normale batteri. 
Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-CHG bruges til at oplade reservebatterier, når de ikke er monteret i trackeren  
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I stedet for at bære GPS-TRACKER+ i den rem, der medfølger, kan f. ex. bruges en praktisk bæretaske, så GPS-
TRACKER+ let kan fastgøres i et bælte eller monteres på armen. Se mere i brugermanualen. 
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