
1   

   

   

Innehållsförteckning   

Kom igång med din ezTracker PRO .................................................................................................................... 2 

Sätt på din ezTracker PRO ..................................................................................................................................... 2 

Påbörja installationen & spårningen ................................................................................................................. 3 

ezTracker Realtidstjänst för livespårning........................................................................................................ 4 

Lägg till din GPS Tracker i vår realtidstjänst ............................................................................................................................... 4 

Konfiguration av tracker för Fleet med vårt M2M-Simkort ........................................................................................ 5 

Fler kommandon ...................................................................................................................................................... 6 

 

  

   

   

   
   

   
   
   
   

    



2   

   

Kom igång med din ezTracker PRO   
   

Före användning:   

   

1. Ta ut din produkt ur kartongen tillsammans med laddaren.    

2. Stoppa in USB-kabeln i USB Väggadaptern och för därefter in USB kabeln i din ezTracker 
GPS Tracker.    

3. Stoppa in väggadaptern i ett el-uttag och ladda din ezTracker.    

4. Låt den ladda i 12 timmar. Den röda lampan lyser medan trackern laddas. När trackern 
är färdigladdad så slocknar den.   

5. Öppna den vattentäta luckan och sätt i SIM-kortet enl. anvisningarna på lappen på 
undersidan av trackern. Den gröna lampan på trackern blinkar en gång och lyser sedan 
stadigt i 10 sekunder.   

   

SIM-kortet behöver ha PIN-koden avaktiverad (gäller ej SIM-kort som hör till 
realtidsspårningstjänsten). Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och avaktivera kortets 
PIN-kod i SIM-kortsinställningarna i telefonen.   

Sätt på din ezTracker PRO   
      

Sätt i SIM-kort eller tryck 5 ggr på den blå knappen på enheten för att sätta på trackern. (Alla 
knapptryckningar måste vara kortare än 2 sekunder.)   

Tryck 10 ggr på den blå knappen för att stänga av trackern. Blå lampa blinkar 5 ggr.   

Tryck 15 ggr för att återställa trackern. Blå lampa blinkar 3 ggr. Ta ur och sätt i SIM-kortet så 
sätts enheten på igen.   
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Påbörja installationen & spårningen   
   

1. Viktigt! Sms:a *apn*<din apn>* till trackern. Du kan finna din APN genom att google t.ex. ”apn 
telia” eller ”apn comviq”. Telias apn ser ut så här: ”online.telia.se”, så kommandot skulle då bli 
*apn*online.telia.se*.  

        Om du har våra speciella SIM-kort för fleet så är rätt APN ”m2m.tele2.com” 

2. Sms:a din ezTracker med följande kommando, se även bilden på höger om denna text.   
*master*123456*landskod och ditt 
mobilnummer*    

Du ska alltså smsa mobilnumret du ska 
spåra ifrån.  

07012312312 blir t.ex. +467012312312 

 

3. Grattis! Din tracker är nu kopplad till din 
mobiltelefon och du är administratör för 
din ezTracker PRO.    

   

4. För att spåra trackerns position kan du nu 
SMS:a följande till din ezTracker:  
*locatemap*   

Ni ser även detta på Bild1 nedan.     

Inom några sekunder ska du få ett svar med en kartlänk. Se bild 1.   

 

Tryck på kartlänken så får du upp trackerns position. Första gångerna kan det vara bra att 
skicka flera sms så din tracker hinner lokalisera satelliter.    

   

Efter att ni tryckt på länken kommer ni se exakt position på Google Maps. Se Bild 2 nedan 

   

  BILD 1            Bild 2   
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ezTracker Realtidstjänst för livespårning   
   

Logga först in på login.eztracker.se med ert användarnamn och lösenord. Glöm inte att välja Svenska 
innan ni loggar in.    

Lägg till din GPS Tracker i vår realtidstjänst   
   

Därefter går ni till ”enheter” och trycker på knappen ”nytt” för att lägga till er ezTracker.    

   
   

Här fyller ni alltså in era uppgifter för er ezTracker.   

1. Börja med namn, där fyller ni in vad ni vill att er GPS Tracker ska heta i vår realtidstjänst. Det 
väljer ni själv.    

2. I device type väljer ni ezTracker PRO, förutsatt att ni har en av våra GPS Trackers.    

3. Unique ID: Här fyller ni in enhetens IMEInr. Det finner ni på ett klistermärke på trackerns 
kartong.  OBS! Dubbelkolla att ni skriver rätt, om koden är fel kan trackern ej ansluta till Fleet. 

4. Phone number: Här fyller ni in telefonnumret till SIM-kortet som sitter i er ezTracker.  

5. Skriv in telefonnumret i internationellt format d.v.s +46733123456 istället för 0733123456.    

6. Därefter trycker ni på OK.    

   

     
Exempel på konfiguration  
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Konfiguration av tracker för Fleet med vårt M2M-Simkort 
 

Obs: Dessa kommandon går endast att skicka om man är administratör över trackern, 
administratören är numret vi använde för *master*-kommandot tidigare. 
 

1. Börja med att ställa in rätt APN om ni ej redan har gjort det. SMS:a följande till er tracker: 
*apn*m2m.tele2.com* 

2. Ställ in korrekt IP för vår server så trackern kan ladda upp positionsdata med följande 
kommando:  
*setip*193*193*165*165*21186* 

   

Efter några sekunder får ni svaret: ”Notice: IP is set to 193.193.165.165,21186”  
   

   
3. För att aktivera realtidsspårning, vilket betyder att trackern börjar ladda upp sin position 

kontinuerligt, skickar ni följande till trackern: *routetrack*99* 

 

99 i koden betyder att den laddar upp tills batterierna tar slut. Om ni byter ut 99 mot något 

mellan 1-98 betyder den nya siffran antal timmar trackern kommer sända position.  
 

*routetrack*6* betyder alltså att trackern laddar upp sin position kontinuerligt under 6 timmar, 

sedan slutar den för att spara på batterierna. 

 

 
Därefter behöver ni bara gå in under ”spårning” i ezTracker Fleet så är er GPS Tracker nu färdig att 
spåras!   
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Fler kommandon 
  

Se tracker-status 

*status* 

 

Avlyssna genom trackerns mikrofon (OBS: fungerar ej med ezTracker Fleet SIM-kort) 

*callin* Tillåter dig att ringa upp trackern i 30 minuter efter kommandot skickades. 

 

Ta reda på enhetens IMEI-nummer.  
*imei* OBS litet "i"  (använd detta när du lägger till enheten i spårningssystemet om du ej har kvar 
lådan med klisterlappen)  

  

Gör det möjligt för fler än MASTER att skicka kommandon till trackern:  

*multiquery*/*multiqueryoff*  

  

Spåra enheten med SMS:  

*locate* ger lat:long.  

*locatemap* ger position på karta (kartlänk).  

*locateaddress* ger den gatuadress där trackern befinner sig.  

 

Rörelsedetektion 

*smsalert* Trackern SMS:ar dig vid detektion av rörelse/vibrationer.  

 

*callalert* Rörelseaktiverad uppringning  

*sensitive*x* (x = nummer mellan 1-5, nivå 1 är känsligast och larmar oftare) Bestämmer hur 

känslig trackern är för rörelse och stötar när rörelsedetektion är aktivt. 

*alertoff* Stänger av rörelsedetektion 

Deep-sleep, spara på strömmen för långtidsspårning 

Med deep sleep aktivt lyssnar enheten endast efter SMS och kommandon under 12 minuter per timme, 
vilket gör trackern långsammare att svara men sparar oerhört på batterierna. SMS ”lagras” när de 
skickas, och även fast trackern sover kommer den till slut få SMS:et. 

 

*sleep*x* (x = nummer mellan 1-99, detta är antal timmar trackern ska vara i deep-sleep. 99 
betyder tillsvidare)  

 

Motion-Sleep 

*sleepv* Med detta läge ”vaknar” trackern först upp när den känner av rörelse eller stötar. Bra balans 
mellan energibesparing och snabba svar. 

   
Det ingår ett begränsat antal SMS till m2m-kortet som hör till realtidsspårningtjänsten (50 st). SMS till m2m-korten är 
primärt till för att konfigurera trackern så att den skall fungera med spårningstjänsten, ej för SMS-spårning.   

   

Lycka till med din ezTracker. För frågor och funderingar kan ni mejla oss på info@eztracker.se.   
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