
TK-STAR PET GPS 
TRACKER 

BRUGERMANUAL 
 

 
 
 
 

FORORD 
 
Tak fordi du har købt denne GPS-tracker. Denne manual viser, hvordan du let 
betjener enheden korrekt. Sørg for at læse vejledningen omhyggeligt, inden du bruger 
dette produkt. Bemærk, at specifikationer og information kan ændres uden 
forudgående varsel i denne manual. Enhver ændring vil blive integreret i den seneste 
udgivelse. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i dette 
dokument. 
 



1. RESUMÉ 
Baseret på eksisterende GSM / GPRS-netværk og GPS-satellitter kan dette produkt 
lokalisere og overvåge eventuelle fjernmål via SMS eller internet. Der anvendes den 
mest avancerede teknologi til dobbelt positionering via GPS og GSM. 
Indhold Specifikationer. 
Dimensioner 62mm x 30mm x 18mm 
Vægt 33g 
Netværk GSM/GPRS 
Band 850/900/1800/1900Mhz  
GPS følsomhed -159dBm 
GPS nøjagtighed 5m 

Tid til første postionsfix 
Kold status  45s 
Varm status  35s 
Stærk varme status  1s 

Bil-lader 12—24V  input 
5V-1A   output 

Væglader 110－220V  input 
5V-1A  output 

Batteri Opladeligt 3,7V 500mAh Li-ion batteri 
Stand by 200 timer 
Opbevarlingstemp. -40°C til +85°C 
Funktionstemp. -20°C til +55°C 
Fugtighed 5%--95% ikke-kondenserende 

 



2. HARDWAREBESKRIVELSE 

 

 

INDIKATIONSLYS BETYDNING 

Grønt lys - konstant Intet GPRS-signal 

Grønt lys - blinkende GPRS-forbindelse 

Blåt lys - konstant Intet GPS signal  

Blåt lys - blinkende GPS-forbindelse 

Bemærk: GSM SIMKORT INSTALLATIONSMANUAL: Denne model virker kun med GSM SIM 

 

Tænd/sluk-knap 

LED-lys LED-lys 

USB opladerport 



3. OPSTART AF ENHEDEN 

• Når du har kontrolleret at du har et GSM-simkort, starter du med at skrue de 4 
skruer i enhedens hjørner op. 

• Indsæt derefter SIM-kortet i holderen ved først at skubbe holderens metallåge 
fremad, løfte den op, og derefter indsætte SIM-kortet. Luk derefter metallågen, og 
tryk den på plads. 

• Kontroller at du har placeret SIM-kortet med chippen pegende nedad, og vendt 
korrekt – og luk derefter enheden igen, og skru de 4 skruer i igen. 

• Gå udenfor, og tænd enheden ved at trykke på on/off-knappen indtil enhedens lys 
tænder. 

• I løbet af 30-60 sekunder starter enheden, og indhenter GSM og GPS-signal. Lyset 
blinker hvert 3. sekund, når enheden har modtaget signalerne. 

• Så snart enheden har modtaget korrekt GPS-signal, kan du indstille den som 
beskrevet i denne manual. 

 



4. SMS-SPORING 
4.1. Sporing via opkald eller SMS. 
Hvis du ringer til enhedens telefonnummer, eller sender en SMS til enheden med 
indholdet “G123456#”, vil enheden sende en SMS tilbage med et link, der åbner 
google maps med markering af hvor enheden befinder sig. 
 
Eksempel: 

 
 
 

4.2. Opsætning af administrator-nummer. 
Bemærk: Når der er opsat et administrator-nummer, er det kun opkald og SMS’er fra 
dette nummer enheden vil reagere på. 
 
Send en SMS med følgende kommando: “admin123456 <TELEFONNUMMER >”. 
Telefonnummeret er der telefonnummer, der skal være administrator-nummer for 
enheden (altså, ikke enhedens telefonnummer). 
 
Enheden svarer: admin ok 
 
Eksempel: 

     
 
 
Når enheden oplever meget høj hastighed, at enheden bliver rystet, eller enheden har 
lavt batteriniveau, sender den en alarm-besked til administrator-nummeret. 
 
For at slå administrator-nummeret fra, sendes en SMS. 
Kommando noadmin123456 
Enheden svarer: noadmin ok 
 
  



4.3. Øvrige indstillinger. 
 
Sleep by time mode 
Enheden kan sættes I forskellige driftstilstande. Som udgangspunkt er enheden sat til 
“Sleep by time mode”, hvilket betyder at enheden går i dvaletilstand efter 5 minutters 
inaktivitet – det vil sige GPS’en slukker, og GSM-modulet går i en tilstand med lavt 
forbrug. Enheden kan så vækkes ved at sende en SMS eller ringe til den. 
 
Hvis enheden er sat i en anden tilstand, kan den sættes tilbage til ”Sleep by time 
mode” ved at sende en SMS. 
Kommando: sleep123456 time 
Enheden svarer: sleep time ok 
 
Eksempel: 

         
 

(Trackeren er derefter “vågen” i 5 minutter, hvorefter den går I dvale igen – og først 
vågner og sporer igen hvis den modtager en SMS eller et opkald).  
 
 
Sleep by shock sensor mode 
En anden indstilling er ”Sleep by shock sensor mode”, hvilket på mange måder virker 
som ”Sleep by time mode”. 
Igen går enheden i dvale efter 5 minutter uden aktivitet, og det der skal til for at 
vække den igen er at enhedens shock-sensor aktiveres. Det vil sige, hvis enheden 
oplever at blive rystet eller tabt, vil den vågne op og straks begynde at sende sin 
position. 
 
For at sætte enheden i ”Sleep by shock sensor mode”, skan man sende en SMS. 
Kommando: sleep123456 shock 
Enheden svarer: sleep shock ok 
 
Eksempel: 

       
(Hvis der ikke registreres en rystelse af enheden i 5 minutter, går den i dvale igen, og 
vågner først hvis den igen oplever at blive udsat for en kraftig fysisk påvirkning). 
 
 
  



4.4.Indstilling af tidszone 
Enheden kommer som udgangspunkt indstillet til tidszonen GMT 0. Danmark ligger i 
zonen GMT +1. 
 
For at indstille tidszonen for enheden til en specifik tidszone, sendes følgende 
kommande over SMS. 
Kommando: timezone123456 <TIDSZONE> 
Enheden svarer time ok! 
 
Eksempelvis, for at indstille til Dansk tid, sendes beskeden: ”timezone123456 1” 
 

    
 
 
4.5 Kontroller status 
Du kan kontrollere enhedens status på ethvert tidspunkt ved at sende en SMS. 
 
Kommando: check123456 
Enheden svarer: IP,APN,GSM, GPS,status..  
 
Eksempel: 

  

 
(1) id,9106126978: Dette nummer benyttes til at logge ind på hjemmesiden og appen. 
(2) 220.231.142.241:7700 Dette er enhednes IP-adresse og port. 
(3) isp.cingular: APN for enheden. Typisk vil det i Danmark have værdien “internet”. 
(4) isdpa: APN brugernavn. I Danmark vil dette typisk være blankt. 
(5) igingular1: APN adgangskode. I Danmark vil dette typisk være blankt. 
(6) S31: Styrken på GSM-signalet. Et tal højere end 15 er et stærkt signal. 
(7) S05: Styrken på GPS-signalet. Et tal højere end 4 er et stærkt signal. 
 



4.6. Genstart enheden 
Hvis du haar behov for at genstarte enheden, kan det gøres ved at sende en SMS 
besked. 
 
Kommando: begin123456 
Enheden svarer: begin ok 
 
Eksempel: 

     
 



5. FORKLARING AF PARAMETRE OG KODE I SMS-BESKED 
Når man ringer til enheden, eller sender en SMS der beder den om at rapportere sin 
position, modtager man en SMS. 
 
Beskeden indeholder en række informationer, herunder senest målte position samt et 
link til Google Maps.   
 
Eksempel: 

 
 
 
1. Google Maps link: Dette er linket til Google Maps, der viser enhedens 

nuværende position. Hvis der vises et kort, er der GPS_informationer for 
enheden; vis der ikke vises et kort er der p.t. ingen GPS-informationer for 
enheden. 

2. V:A/V: Angiver GPS_signalet. V:A indikerer at der er et GPS-signal. V:V 
indikerer, at der ikke er noget GPS-signal. 

3. 2014-07-29 06:41:43 Dato og tid for hvornår enheden sidste gang modtog et 
GPS-signal. 

4. S: 007km/h: Angiver den senest målte hastighed enheden blev målt til at bevæge 
sig ved. 

5. Bat:80% Det anslåede batteriniveau. Værdien er mellem 5% og 100%, hvor 
100% er fuldt opladet. 

6. 4109112546: Enhedens ID-kode. Dette nummer benyttes til at identificere 
enheden, når der spores via hjemmeside eller app. 

 
 

 
 

 



6 ONLINESPORING 
Før du kan spore enheden online, skal du have opsat GPRS samt opsat APN. Det gør du ved at følge 
nedenstående vejledning: 
 
Hver teleudbyder har deres egen APN-opsætning. Et flertal af udbyderne i Danmark har dog valgt at 
benytte samme opsætning, hvilket gør alting meget lettere, men for god ordens skyld bør du alligevel 
kontrollere om din teleudbyder har den samme opsætning som flertallet. 
 
De fleste udbydere i Danmark ar følgende opsætning: 
APN: internet 
Bruger: (blank) 
Adgangskode: (blank) 
 

- For at se hvordan APN skal sættes op for din udbyder kan du enten finde deres informationer 
på din udbyders hjemmeside, eller du kan tage simkortet og sætte det i din telefon og finde 
APN-indstillingerne i telefonens indstillinger.  

 
Gør følgende for at indstille enheden: 

1) Tænd for enheden. 
2) Tænd for GPRS ved at sende kommandoen “gprs123456” til enheden. 
3) Send kommandoen “apn123456 <APN>” (hvor <APN> erstattes med den APN din 

internetudbyder har; som nævnt ovenfor er det som oftest ”internet”. 
4) Send kommandoen ”apnuser123456 <Bruger>” (hvor <Bruger> erstattes med brugernavnet 

angivet af din internetudbyder – i de fleste tilfælde vil det være blankt). 
5) Send kommandoen ”apnpasswd123456 <Adgangskode>” (hvor <Adgangskode> erstattes med 

adgangskoden angivet af din internetudbyder – i de fleste tilfælde vil det være blankt). 
 
 
6.1. ONLINE SPORING 
  Hjemmside : 2.tkstargps.net 
  IMEI/ID No. : Findes på bagsiden af coveret 
  Adgangskode: 123456 
 
 
  



6.2. APP FOR ANDROID/IOS 
Find en app ved at søge efter ”TKSTAR GPS” in Apple App Store eller Google Play 
Store, eller scan følgende QR-kode for at installere applikationen på din Smartphone. 
 

   
Vælg “Log in by IMEI/ID” I bunden af skærmen. 
Server:  2.tkstargps.net 
IMEI/ID : Findes på bagsiden af coveret 
Adgangskode: 123456 
 
 
  



6.3. GPRS og APN 
Tænd GPRS-funktionen ved at sende kommandoen “GPRS123456” til trackeren, og 
indstil APN som beskrevet nedenfor. Før dette er gjort kan du ikke spore enheden 
online via hjemmesiden (hvis du allerede har gjort dette under punkt 6 behøver du 
ikke gøre det igen). 
 
INSTRUKTIONER TIL INDSTILLING AF APN 
 

 

Eksempel: 
 
For telmore mobilabonnement, benyttes følgende informationer: 
APN navn: internet 
APN brugernavn: (blank) 
APN adgangskode: (blank) 
 
Send følgende SMS’er for at indstille APN for et telmore-simkort: 
1. gprs123456 (og du får svaret ”gprs ok”) 
2. apn123456 internet (og du får svaret ”apn ok”) 
 
Der er ingen grund til at sende brugernavn eller adgangskode, da det ikke benyttes af 
telmore. 
 

 
 
 

INSTRUKTION KOMMANDO SVAR 

Tænd for GPRS GPRS123456 GPRS OK 

Indstil APN 
(eksisterende indstillinger 
bliver udskiftet) 

apn123456 <APN> apn ok 

Indstil APN brugernavn apnuser123456 <Brugernavn> apnuser ok 

Indstil APN adgangskode apnpasswd123456 <Adgangskode> apnpasswd ok 



7. BEMÆRK 
1. GPS tracking virker udendørs. 
2. Benyt kun SIM-kort, der understøtter opkald, SMS, og GPRS-netværk 
3. Sørg for SIM-kortet er aktivt, og hvis du benytter taletidskort, at der er penge 

på kortet.  
4. Sørg for SIM-kortet ikke har viderestilling aktiveret. 
5. Indsæt SIM-kortet korrekt. 
6. Undlad at adskille enheden, da du risikerer at ødelægge elektronikken.  



8. SPØRGSMÅL OG FEJLSØGNING 
 
Spørgsmål Instruktioner/løsninger 
Enheden kan ikke tændes Kontroller at der er strøm på batteriet. 

Intet GSM-signal 

• Kontroller at SIM-kortet er korrekt installeret. 
• Kontroller om SIM-kortet er beregnet til GSM-

netværk. 
• Undlad at slå PIN-kode til på SIM-kortet (eller slå 

det fra, hvis det er slået til) 
• Kontroller at viderestilling ikke er slået til 

Intet GPS-signal Enheden virker bedst udendørs – kontroller at himlen er 
synlig derfra hvor enheden er placeret. 

Intet svar på SMS-
kommandoer 

Kontroller om du har angivet forkert adgangskode eller 
format. 

Intet svar ved opkald og 
ingen alarmbeskeder 

Autoriseret/administrator-telefonnummer er forkert, eller 
er ikke blevet indstillet. 

SMS-position viker, men 
appe og web-platform 
virker ikke 

Kontroller at APN er opsat korrekt (se punkt 6.3) 

Den viste position er forskellig 
fra den korrekte position 

Den viste position er den senest modtagede. Enten kan enheden 
ikke spore eller der er problemer med at sende postionen. Ring til 
enhedens telefonnummer for at modtage den seneste position den 
har sporet. 

 


