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Quick setup
Dette er grundelementerne i opsætning af enheden. Uddybende beskrivelse kan findes i
side henvisningerne.
1. Monter enheden i bilens OBD stik.
2. Test montagen og placering ved at sende en SMS til enheden. (se side 2).
3. På Skyhost’s hjemmeside skal enheden registreres. (se side 3)
4. Du kan nu efter kort tid se enheden på sporingssiden (se side 4).

1 Montage af enheden
1.1

Test efter montage

Sporingsenhedens telefonnummer står på bagsiden af enheden og æsken.
1. Tændingssignal.
a. Mens køretøjet er slukket sendes en SMS til enheden med teksten: ”a a
getio” (uden ”). Note: Bemærk der er forskel på store og små bogstaver.
Enheden sender en besked retur hvori DIN1 skal være 0.
b. Sæt tænding på køretøjet.
Send igen en SMS til enheden med teksten: ”a a getio”. I svaret fra
enheden skal IGN nu være 1. Hvis ikke, så er enheden installeret forkert.
2. GPS modtagelsen.
a. Skriv en SMS til enheden med teksten: ”a a getgps”. I svaret står antallet
af satellitter. Dette tal skal, når bilen står frit, være 8 eller over. Hvis det
ikke er tilfældet skal enheden flyttes.
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1.2

Status dioder

På enheden kan findes 2 lysdioder med markeringen: (V. USB stik)
1. Navigate. Lyser konstant når Gps modulet er tændt (den kan ikke nødvendigvis se
satellitter. Test for dette med SMS). Slukket når enheden er i dvale tilstand.
2. Status. Blinker når enheden er aktiv.

2 Placering af enheden
Enheden må ikke sidde i nærheden af bilens radio, og skal placeres mindst 30 cm fra
andre elektriske enheder. Bluetooth kan også interferere med modtage signalet på
enheden.
Ved hjælp af det medfølgende kabel kan enheden skjules.
Billedet viser de optimale placerings muligheder:

Du kan benytte test SMS’erne til at verificere om enheden er korrekt placeret.
Hvis satellitantallet er lavere en 8 når køretøjet står frit skal du finde en anden placering.
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3 Registrering
Til GPS-trackeren hører et abonnement til vores sporingshjemmeside hvor du, afhængig af
det valgte abonnement, kan følge sporingsenheden på kort med adresse visning og
historik.
Hvis enheden ikke er registreret af forhandleren, skal du selv gå ind på vores hjemmeside
og registrere enheden: http://www.skyhost.dk/konto
3.1

Valg af abonnement

Vær opmærksom på at enheden ikke kan til forsikring.

Nr.
3

Pakke navn
Erhverv abb. 3
Med kørebog.

Kontrol
central

Web
adgang

Nej

Ja

Pr. mdr.
Pris
Pris
(inkl. moms) (eks. moms)
58,-

47,-

Der faktureres årligt forud.

Husk at opsige dit abonnement skriftligt til info@skyhost.dk, når du ikke længere har brug
for ydelsen. Ellers bliver abonnementet fornyet automatisk.
Skyhost tilbyder også moduler til ordrestyring, planlægning og timeregistrering m.m. Se
vores hjemmeside for priser og funktionalitet.
Webadgang:
Bestiller du et abonnement med webadgang vil du få adgang til bilens placering via vores
hjemmeside og Apps til smartphones (iPhone og Android).
Funktionerne på WebPortalen er bl.a.:
• Visning af live position for ét eller flere køretøjer på samme kort.
• Historik for hvor køretøjet har befundet sig.
• Elektronisk kørebog der kan bruges overfor SKAT.
• Besøgsrapport der viser i detaljer hvor køretøjet har været og hvor lang tid.
• Servicemodul på kilometre, timer og tid.
• Alarmer på SMS og E-mail.
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4 Login til sporingssiden
Hjemmesiden finder på her: http://www.skyhost.dk/gps
For at kunne benytte sporingsenheden fra Skyhost skal den registreres. Herefter
modtager du brugernavn og kodeord via E-mail. Se afsnit 3.
4.1

Øvrige oplysninger vedr. sporingssiden

Adressekonvertering:
Der kan forekomme fejl i adressekonverteringen på websiden. Vi er afhængig af 3.parts
data ved denne service. Hvis du trykker på adressen, så kan du selv bestemme hvad der
skal står du dit køretøj opholder sig på den givne lokation.
Kørsel i udland:
Er enheden leveret med telekort fra Skyhost vil den kunne følges i hele EU på websiden.
Enheden er også aktiv udenfor EU, men kan ikke følges på websiden. Sporingsenheden
virker globalt og kan spores på både GPS, GSM.
For køretøjer der primært opholder sig i udlandet, kan der blive pålagt et ekstra gebyr,
men vi vil kontakte dig inden.
Understøttede browsere:
Websiden er testet med følgende browsere:
 MS Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Safari
 Chrome
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