Nordic Tracker NT Hunter Brukerveiledning V1.0

Nordic Tracker NT Hunter
GPS Tracker
Brukerhåndbok V1.0

Forord
Gratulerer med Nordic Tracker NTHunter GPS tracker. Denne håndboken viser hvordan
du enkelt programmerer og konfigurerer trackeren for best resultat. Sørg for å lese denne håndboken nøye før du bruker dette produktet, slik unngår du forsinkelser eller forvirringer med bruk av trackeren.Vær oppmerksom på at spesifikasjoner og instruksjoner
kan endres uten varsel for å lette produktforbedringen. Oppdateringer og endringer vil bli
integrert i den nyeste versjonen. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil
eller utelatelser i utdaterte dokumenter.

1.Oversikt over
Nordic Tracker NTHunter er en Jakt GPS tracker.

2.Funksjoner
●

Sporing av sanntidstiming

●

GPS+AGPS+ LBS+GLONASS Posisjonering

●

Loggoppføringskontroll

●

Geo-Gjerde alarm

●

Alarm med lavt batterinivå

●

Strømsparingsmodus

●

Sporing via PC- og mobilapper

●

Lang standby-tid

●

Vanntett IP67

3.Programmer
●

Sporing av kjæledyr

●

Jakt sporing

●

Sporing av kuer

●

Geit/Sau sporing
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4.Spesifikasjoner
Element

Spesifikasjoner

Dimensjon

68 x 35x 40 mm (LxBxH)

Vekt

116g

Lademodus

USB-lading DC 5V

Batteri for sikkerhetskopiering

3,7 V 4000 mAh

Strømforbruk

40 mAh er standby-strøm

Arbeidstemperatur

-20 °C til 65 °C

Element

Spesifikasjoner

Mobilbånd

GSM: 850/900/1800/1900Mhz

Posisjonering

GPS, AGPS, LBS

Sporingsfølsomhet

-162 dBm

Sensor

Akselerometer

Halsbånd

ORANGE/GRØNN/BLÅ

SIM-kortgrensesnitt

Micro SIM (ferdig innstalert i enhet)

Vanntett

IP67
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5.NT Hunter-grensesnitt

6.I boksen
●

1* NTHunter GPS Tracker

●

1* Magnet ladekabel

●

1* Hurtigstartveiledning
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●

1* Halsbånd (kappes i ønsket lengde)

●

1*Lader

7.Installasjon
7.1.Installasjon av SIM-kort
●

Simkort fra vår leverandør er innstalert og aktivt, klar til bruk når du får din tracker

●

Trykk på av/på-knappen i 3 sekunder for å slå på (grønn led blinker).Da

er tracker slått

på. Samtidlig kommer en oppstart stemme
●

Du må sette Admin nr i din tracker. Dette er viktig for att du skal få dine viktige meldinger
om tilstand på din tracker (lavt strøm nivå m.m)

●

Deretter vil enheten være klar til bruk

7.2.LED-indikasjoner
Blinkende lys

Lys

Fast lys

Av

Grønt lys

GSM/GPRS samtale start

Ingen GPRS-signal

Slå av eller i hvilemodus

Blått lys

GPS-posisjon vellykket

Ingen GPRS-signal

Slå av eller i hvilemodus

Rødt lys

Lading

Fullt batteri eller ladet fullt

7.3.

8.SMS-kommando liste
Funksjonen
Admin
nummer

Kommandoformat

Svar

admin123456+mellomrom+ditt eget mobilnummer

Start GPS på
nytt

Cqgps

Sjekk

Cxzt

Tilbake til
fabrikken

Format

Eksempel

admin ok

GPS reset
OK!
Detaljer om
enheten

ok

9.
OBS OBS
Alle andre komandoer gjøres inne i App på din smart tlf/nettbrett
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admin123456 98765432
(ditt eget mobil nr)

Cqgps

Cxzt

9.Plattform for app- og PC-sporing
9.1.Appinstallasjon og innlogging
●

Søk"NORDIC GPS" i Google Play eller Appstore butikken (eller skann følgende QR-kode)
for å laste ned Mobile APP

● Skriv inn’enhetens ID-nummer (IMEI) og passord(de 6 siste siffre i enhets-

nummer ) Passord kan forandres etter første innlogg. Dette er første trinn
for å logge inn.

9.2.PC-pålogging
●

Internett: www.nordicgps.no,

●

Skriv inn’enhetens ID-nummer (IMEI) og passord (seks siste siffre i IMEI) for å logge
deg på din tracker
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10.Spørsmål og svar
● Spørsmål: Start opp Mislykkes?
● Svar: Kontroller at enheten kan slås på eller ikke.
● Spørsmål:Enheten kan ikke hente posisjonsinformasjon?
● Svar: Plaser enheten på ett åpent område for å teste.
● Spørsmål:Kan enhet brukes i utlandet?
● Svar: Enhet kan brukes i Europa
● Oppdaterte priser for bruk finner du på vår hjemmeside
www.nordictracker.no
LYKKE TIL MED DIN GPS TRACKER !

Nordic Tracker AS
Telnesveien 29, 2500 Tynset
nordictracker.no
salg@nordictracker.no
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