Handleiding GPS tracker.
Hartelijk dank voor het huren van een GPS-tracker voor uw geadopteerde hondje.

INHOUD:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat wordt er allemaal geleverd bij de GPS-Tracker.
Opladen van de Batterij.
In en uitschakelen van tracker + betekenis leds.
Gebruik van de houder voor de tracker.
Gebruik van de App op de Telefoon.
a. Installeren App
b. Aanmelden
c. Instellingen (Details)
d. Instellingen (Gebieden)
e. Instellingen (Instellingen)

Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan kunt u altijd een
mail sturen naar tracker@dogsadoptionsnederland.nl
We hebben deze handleiding met de grootste zorg samengesteld maar zijn niet
aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding.

1. Wat wordt er allemaal geleverd bij de GPS-Tracker.
Als de Tracker door ons geleverd wordt zal er tevens USB-kabel, een houder
voor het opladen en een houder voor aan de riem meegeleverd worden.

2. Opladen van de Batterij.
Gebruik voor het opladen van de tracker de
bijgeleverde oplaad voet en zorg dat de USBkabel goed aangesloten is.

De tracker kan met iedere computer, laptop of telefoonlader opgeladen
worden. Op de tracker zijn 2 indicatie led’ s aanwezig.
Rode led : de oplaadvoet is voorzien van spanning en de tracker kan geladen
worden.
Blauwe led : als de tracker aan het opladen is
knippert deze led om aan te geven dat het
laad proces bezig is. Wanneer de tracker niet
meer knippert is deze volledig opgeladen.
LET OP ! : Een volledig opgeladen tracker zou
tot 8 dagen mee moeten kunnen gaan. Dit is
erg afhankelijk van het bereik van het gsm
netwerk. Een slecht bereik zal tot gevolg
hebben dat de tracker eerder leeg zal zijn.
Er zijn 3 verschillende manieren waarop de
tracker gebruikt zou kunnen worden :
 Live
: iedere 10 seconden wordt er een positie doorgegeven.
o Accu duur :
tot 1 dag
 Smart
: iedere 5 minuten wordt ere een positie doorgegeven.
o Accu duur :
tot 4 dagen
 Standby
: gps en meldingen staan uit, je kunt de positie opvragen
door het verversen in de App.
o Accu duur :
tot 8 dagen
Wij adviseren deze laatste optie in te stellen.
Laad de tracker alleen op als deze volledig leeg is de tracker is zo ingesteld dat
hij u waarschuwt als hij nog ongeveer 15% geladen is. De laadtijd van de
tracker zal dan ongeveer 3 tot 4 uur in beslag nemen.

3. In en uitschakelen tracker + betekenis leds.
De tracker kan aangezet worden
door ongeveer 3 seconden op de
aan/uit knop te drukken, de rode
en blauwe led gaan dan knipperen.
De tracker kan uitgeschakeld
worden door 5 sec op de aan/uit
knop te drukken, de rode en
blauwe led gaan eerst snel
knipperen en later branden om
vervolgens uit te gaan.

Rode led : Deze led geeft aan of er wel of geen verbinding is met de server
waaraan hij zijn positie moet melden.
Continu knipperen : de tracker heeft geen verbinding met de server, dit kan
komen door een slechte gsm ontvangst in deze regio of een defect.
Als de tracker verbinding heeft met de server zal deze twee maal kort
knipperen om vervolgens even uit te zijn.

Blauwe led : GPS status, uit betekend geen positie bepaling. Bij het eerste
gebruik kan het even duren voor de positie bepaling actief wordt.
Let op : Binnen in huis heeft de tracker geen verbindingsmogelijkheid.

4. Gebruik van de houder voor de tracker.
De siliconen houder voor de tracker kan zowel aan een halsband en een tuigje
worden bevestigd. Probeer altijd de tracker aan de bovenzijde van de hond te
krijgen.

5. Gebruik van de App op de Telefoon.
a. installeren App.
Allereerst is moet je de App installeren, dit
kun je doen door in de Itunes store of in de
Google playstore opzoek te gaan naar
Weenect-GPS
Installeer deze app op je telefoon.

b. Aanmelden
Na de installatie kun je de App opstarten en
zal hij vragen om aan te melden.
Bij Account gegevens vul je het volgende
mailadres in :
tracker(X)@dogsadoptionsnederland.nl
Op de plek van de (x) vult u het nummer
van de tracker in welke erop gegraveerd is.

Als het goed is heeft u een wachtwoord
gekregen bij de aankomst op Schiphol.

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn dan kunt u een mail sturen naar
tracker@dogsadoptionsnederland.nl.

c. instellingen (Details)

--------------------
Door op de streepjes
links boven de kaart te
drukken, opent u het
menu.
In dit menu heeft u
een aantal keuzes, de
belangrijkste zijn
Details, instellingen en
gebieden.

Door op Details te klikken zien we het scherm
verschijnen wat hier links van deze tekst staat.
In het onderste gedeelte van dit scherm kunt u de
laatste gegevens zien welke doorgestuurd zijn
door de tracker, zoals laatste contact, en locatie.
Op deze pagina kunnen we de hoeveelheid van
berichten instellen en daarmee ook de levensduur
van de accu.
Door rechtsboven op het lampje te drukken
verschijnt er een venster waarin je kunt aangeven
in welke modus de tracker moet werken.
Standby, Dagelijks (smart) en Realtime (live) zie
voor de beschrijving artikel 2. Ons advies is
Standby.

d. Instellingen (Gebieden)

Door in het menu op de knop gebieden te klikken kom je in bovenstaande
scherm. Hier kun je een gebied aangeven waarbuiten de tracker een extra
bericht verstuurd. Geef in het eerste scherm een naam en adres aan van
waaruit het gebied ingesteld gaat worden.
Door hierna op de knop Parameters drukken, kun je instellen wanneer het
bericht verzonden moet worden, en wat de straal van het gebied moet zijn.
Als je klaar bent met instellen kun je op Registreren drukken om het gebied in
te stellen.

e. Instellingen (instellingen)

Na het aanklikken van het instellingen tab
kom je naast getoonde scherm.
Je komt automatisch in de algemeen tap.
Hier kun je aangeven naar welk mailadres of
naar welk telefoonnummer het bericht
gezonden moet worden.
Let op ! : in telefoonnummer moet volgens
internationale indeling ingevoegd worden.
Voorbeeld : +31 6 12345678

Na het drukken op de Meldingen tab krijg je
de mogelijkheden om in te stellen op wat
voor manier je het bericht wilt ontvangen.

Door aanpassingen in de software is het
mogelijk dat sommige instellingen anders zijn als in deze handleiding
opgenomen.

