Quick start op Guide
1.Første brug af Uret.
1)Isæt Micro SIM kort- Bemærk : Isætning/Udtagning af SIM kort,må kun
gøres når uret er helt slukket som det er ved modtagelse.( Hvis tændt,
kan det slukkes fra Administrator APP)
(1)Isæt Micro SIM kort som vist på billedet ( kontrollere at SIM kortet
understøtter nummer ID display( ikke hemmelig nummer), SMS og tilstrækkeligt
Data mængde). Husk at micro-sim kort skal have 4-pin Puk-koden fjernet- dette

gøres ved først at sætte sim-kortet i en android mobil og gå ind i
indstilling/sikkerhed/instilling for låst sim kort og slå lås sim-kort fra.
Sim kort skal understøtte GSM 2G network ,GSM frequency :850/900/1800/1900
Kontrollere at Urèt er slukket, indsæt micro SIM kortet som vist på
billede nedenfor ,Tryk derefter på “Tænd ”knappen for at tænde URèt

(2) Hold “power button” i 3 sekunder for at tænde Uret.Hvis Network er normal,
vil det tage min.2 minutter for at starte op og tilslutte Uret til Serveren.

2 Installering af Mobile app GPS tracking program
Tilslut mobil telefonen til WIFI eller åben 3G data forbindelsen
1、

Download ” GPS Takit Plus”APP programmet til Android eller IOS fra
APP butikken.

1）Efter download APPèn , installere den og åben den.

2）Klik“New user” for at login . Vælg land og indtast dit mobil telefon
nummer, og klik“next”, følg op næste skridt og afslut.
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3 Ibrugtagning
1）Indtast mobil nummer og password og klik på “login”

(2）Tilføj Ur

Efter login ,klik på ikonet i øverste højre hjørne “

”og vælg “add watch”

Scan med mobil kameraet, barcoden på Boxen eller indtast CID nummer for at
tilføje ur
Ur CID nummer og IMEI nummer kan ses på Uret på følgende måde :
Uden isat SIM kort :
Tryk på Knap 3“button 3” for at tænde ur displayet,tryk“phone button” 3
gange for at se WID (IMEI) nummeret
,tryk “ button 3” igen for at se CID nummeret
Med isat SIM kort status:
Sluk Uret via mobil APP. Tænd for Uret ,tryk hurtigt på “button 3” 3 gange for
at se WID og CID nummerene
Hvis Uret allerede har fundet GSM netværk ,tryk “button 3”3 gange for at se
telefon liste nummerne.

Den første burger som installere Uret ,vil automatisk blive Administratoren af
Uret.

For yderligere oplysninger se manualen, eller kontakt os på 42655408 for hjælp.

