Gebruiksaanwijzing GPS Tracker Watersport
De GPS Tracker wordt geleverd in een doosje, waar ook een voedingskabel inzit en een (summiere)
gebruiksaanwijzing. De GPS Tracker is klein model (85x45 mm en 15 mm hoog) dat zijn positie bepaalt door
middel van GPS satellieten Dat kan doorgegeven worden via een signaal naar een app op uw mobiele telefoon of
tablet (Android of IOS). De app kunt u gratis downloaden via de app store van uw telefoonsysteem.
App om locatie te controleren
Vervolgens kunt u de app aanmelden door uw gegevens in te voeren in de app en deze te verzenden. Deze
gegevens die u ingevoerd heeft worden binnen 24 uur geactiveerd door de importeur. Wanneer u een
goedkeuring ontvangt op uw app kunt u de Tracker invoeren in de app. U kunt iedere naam gebruiken die u maar
wenst, voer ook het telefoonnummer van de sim-kaart in die in de Tracker geplaatst wordt.
Hoofdgebruiker invoeren op de app
Nadat de app actief is dient u nog de hoofdgebruiker in te voeren. Dat is het telefoonnummer waarnaar de
alarmmeldingen worden gestuurd. In de app klikt u op extra functies en klikt u op alarmnummer instellen. Voer
hier het nummer in dat u wilt gaan gebruiken om een alarm te ontvangen. Gebruik wel +31 voor het nummer
zonder 0. Dus 06 1234 5678 wordt +316 1234 5678. Nadat u de hoofdgebruiker hebt aangemeld kunt u op de
app naar “extra functies” gaan en een bewegingsalarm instellen.
Bijgeleverde sim-kaart eerst aanmelden en opwaarderen
De bijgeleverde Lebara simkaart heeft geen beltegoed. U kunt dit zelf opwaarderen, maar eerst moet u de kaart
aanmelden bij Lebara. Daartoe dient u de simkaart in een mobiele telefoon te plaatsen. U kunt de sim-kaart uit de
houder drukken zodat hij in uw telefoon past. Daarna belt u gratis 1244, selecteer optie 1 voor de Nederlandse
taal, optie 2 voor Engels. Volg het menu en uw sim-kaart wordt dan direct aangemeld. Voeg geen pincode aan uw
kaart toe.
Daarna kunt u het beltegoed opwaarderen via de website van lebara.nl. Daar zijn verschillende mogelijkheden,
aanbiedingen voor een beltegoed. U kunt als gast een beltegoed aanschaffen door het telefoonnummer in te
voeren van de bijgeleverde kaart en uw e-mailadres. Afrekenen kan met een creditcard of iDeal. Na betaling
wordt uw tegoed direct opgewaardeerd en kunt u de sim-kaart weer uit uw toestel halen.
Simkaart in GPS Tracker plaatsen
De opgewaardeerde kaart dient u in de GPS Tracker te plaatsen. Indien u de simkaart tot een kleiner formaat
heeft moeten maken passen de stukjes weer in elkaar zodat het grote formaat in de GPS Tracker past.
GPS Tracker aansluiten
U dient de GPS Tracker van spanning te voorzien. Dat kan met de bijgeleverde kabel, het voltage dat benodigd is
om de ingebouwde accu op te laden mag variëren tussen 12 en 56 volt. De kabel is voorzien van een zekering.
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Aan het eind zitten 4 draden. Alleen de rode (plus) en de zwarte (min) dient u te gebruiken, de gele en de bruine
kunt u wegknippen. Steek het stekkertje van de voedingskabel in de contrastekker van de GPS Tracker.
Standaard staat de GPS Tracker ingeschakeld en zal het apparaat starten. Indien dit niet het geval is kunt u het
drukknopje aan de linkerkant indrukken.
Betekenis Led lampjes
Nadat u de simkaart heeft geplaatst en de GPS Tracker heeft voorzien van stroom zullen een aantal led lampjes
af en toe gaan branden:
Groene led:


Snel knipperend groen betekent dat de Tracker een GSM netwerk zoekt



Continue groen betekent dat er een GSM verbinding is



Geen groene led wil zeggen dat er geen GSM verbinding is

Blauwe led:


Continue blauw betekent dat de GPS verbinding succesvol is



Snel knipperend blauw zegt dat de GPS fix gezocht wordt



Geen blauwe led zegt dat er geen GPS verbinding is.

Rode led:


Indien de rode led brandt wordt de accu opgeladen



Geen rode lamp wil zeggen dat er op dat moment niet geladen wordt.

Tips voor plaatsing


Monteer de GPS Tracker op een droge plaats, het apparaat is niet 100% waterdicht



Plaats de GPS Tracker niet op een extreme warme of koude plaats.



Start de GPS Tracker eerst op voordat u het apparaat definitief inbouwt, nadat alle functies getest zijn en

werken kunt u de GPS Tracker definitief inbouwen en nog een keer testen.


Android gebruikers dienen even te controleren op de app of de app toestemming heeft om sms berichten

te versturen en te ontvangen (instellingen>applicaties>Eyon)
Problemen - Helpdesk
Voor vragen over de GPS Tracker kunt u contact opnemen met de helpdesk van de importeur:
GPS Partner, info@gps-partner.nl (0186) 61 46 70
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