
Track-iT!  

  

1. Forbind + /- ledninger til eksternt 

batteri   

Det er meget vigtigt at rød ledning forbindes til 

+ polen på det eksterne batteri og sort 

forbindes til – polen.  

NB! Strømkravet er:12v til 60v. Når Track-iT! er 

tilsluttet en strømkilde, vil dens dioder lyse.   

  

 

 

 

2. Indsæt dit simkort  

Simkortet fra din udbyder skal vende med 

chippen ned mod Track-iT!  

ID-nummer der står på Track-iT! Skriv ID-

nummeret ned så du altid har det.  

NB! Vi kan ikke sidenhen genskabe dit ID-

nummer!   

Simkortet du bestiller fra din mobiludbyder, skal 

kunne sende med GPRS (data) og SMS  

 

Vi anbefaler et simkort fra Telmor, som har 300mb data og fri SMS til 29kr/måneden.  

Abonnementet hedder ”Maskine til Maskine” -du skal oplyse dette, når du telefonisk 

kontakter Telmore. Telmor’s nummer er 7021890  

Der er også mange andre udbydere på markedet - husk blot, at sim-kortet skal 

kunne transmittere GPRS og SMS.   

 
 



3. Opsætning af APN  

  

Fra din mobiltelefon sender du SMS’er til mobilnummeret på dit sim-kort til Track-iT! 

(du sender SMS’erne til telefonnummeret, som hører til sim-kortet, du netop har 

indsat i Track-iT!)  

  

Trin A  

Send SMS med følgende tekst og tal:  

Apn123456 XXXXXX  

XX’er eksempelvis ”internet”- og er den APN som din 

udbyder benytter – husk mellemrum mellem 

APN123456 og dit APN-teksten - 

du kan finde din APN på din udbyders hjemmeside 

eller fra listen, se - punkt 6 

 

Trin B  

Send SMS med følgende tekst og tal:  

Admin123456 XXXXXXX  

(XX’er er dit mobintelefonnummer) – Dette for at 

GPS-enheden kan kontakte dig via SMS.  

 

Trin C  

Send SMS med følgende tekst og tal:  

Zone123456 GMT-1 (For at indstille tidszonen)  

    

 

  

4. Diodernes forskellige tilstande 

 

Du finder to dioder på Track-iT!  

Dioderne indikerer forskellige tilstande. 

 

 

 

- Blå diode viser at den har fundet GPS signal  

- Blinker blå diode søger den  

- Lyser blå diode konstant er der fundet GPS signal  

- Gul diode viser mobilforbindelse   



- Blinker Gul søger den efter GPRS  

- Lyser den konstant er der forbindelse  

  

5. Opsætning af app (AIKA) til Track-iT! 

Download AIKA til din mobiltelefon (fra App-Store eller Google 

Play) Første gang du logger ind kan det vare op til 5 minutter før 

Track-iT! bliver registeret på diverse servere.  

  

1. På første linje skal der stå www.aika168.com   

2. På anden linje skal dit ID-nummer stå (Det er det nummer, 

som du skrev ned under Punkt 2 – og som står bag på Track-

iT!)  

3. På tredje linje skal der stå 123456 (dette er koden til din GPS)  

4. På linje fire kan du vælge hvad korttype du vil bruge 

(Google Maps etc.)   

5. Så trykkes log in.  

 

Tillykke, din Track-iT! er nu opsat og funktionsklar!   

 

  

  

6. APN liste   

APN er en forkortelse af Access Point Name og bruges til at forbinde i denne 

forbindelse til at forbinde Track-iT! via det mobilenetværk til din mobilenhed og 

computer.  

Her er en liste over diverse APN protokol til diverse selskaber. Andre kan findes på 

udbyderens hjemmeside  

  

      Selskab                          APN  

 
Telenor        internet  

    Cbb          internet  

   Telenor        internet  

   TDC          internet  

  Oister         data.tre.dk  

     Yousee        internet  

 

 

 

http://www.aika168.com/
http://www.aika168.com/


  

7. Strømkrav   

Track-iT! skal have mellem 12v og 60v   

Der er indbygget et lille ’nødbatteri’ i Track-iT! Enheden kan køre ca. 7 timer på en 

opladning via det interne batteri - (afhænger af dækning på mobilselskabet og 

GPS-signalet).  

  

  

8. Sådan virker Track-iT!  

Track-iT! forbinder til den mest enkle og fleksible app. Hertil er hardwaren i Track-iT! 

designet med en række praktiske funktioner, som vi kort beskriver nedenfor: 

 

A. Track-iT! har et internt batteri der kan sende data til din app. (AIKA), selvom 

din strømkilde fjernes. Track-iT! vil herefter virke med det interne batteri i ca. 7 

timer.  

 

B. Når Track-iT! ikke bevæges, slukker den for data trafik og GPS-opdatering, 

efter et stykke tid - så den ikke bruger strøm unødvendig. Ved den mindste 

vibration/bevægelse, tænder Track-iT! automatisk op igen – og afslører sin 

position    

 

C. I tilfælde af det produkt du har fæstnet Track-iT! til bortkommer – af den ene 

eller anden årsag, kan du ”pinge” Track-iT! via en SMS kode:  

 

9. Montering  

  

Track-iT! kan monteres mange steder. Track-iT! kan med fordel monteres på steder, 

hvor den ikke er umiddelbart synlig. 

 

Track-iT! Basis-kit 1.0 - leveres i en regn- og støvtæt boks, der tillige beskytter gps-

enheden mod de værste slag. Montér den eventuelt med strips eller 

dobbeltklæbende tape. 

 

Track-iT! For E-TWOW – leveres med selvsvejsende tape, som omvikles enheden, for 

at sikre denne mod støv- og vand indtrængen. Tapen aktiverer sin svejsende 

funktion, ved at du strækker den – og laver løbende overlapninger på 50% af hver 

omløb. – Se tillige særlig vedledning for montering af Track-iT! for E-TWOW 

 

 



Track-iT! kan monteres på mange mobile enheder  

• Løbehjul  

• Scooter 

• Bil 

• Cykel 

 

• Havetraktor 

• Robotplæneklipper 

• Båd 

• Vandscooter 

 

 

10. Brug af appen AIKA  

  

AIKA er den mest brugervenlige Mobil-app til Track-iT!   

Billedet nedenfor viser den side du kommer ind på og hvor du vælger indstillinger til 

din Track-iT!   

  

Eksempelvis, kan du følge Track-iT! og den enhed, som den er monteret i/på i realtid.   

Du kan se de ture du har kørt og med hvilken hastighed, terræn mv., som du har 

tilbagelagt på din rute.  

Eksempelvis, kan du også opsætte en afgrænsning/cirkel, hvor Track-iT! vil sende en 

alarm til din mobiltelefon, såfremt den uden din tilladelse, kommer uden for din 

afmærkning  

Prøv dig frem – Track-iT! er både rigtig sjov og nyttig.  

 



NB!:  

Vi tager ikke ansvar for fejlmontering og skader, forvoldt under montering og 

ibrugtagning.   

Montering er derfor på eget ansvar! 

Vi er naturligvis behjælpelige med vejledning ☺ 

 

Med venlig hilsen 

Urbanwheelers.dk    
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