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Sådan monteres Vortex systemet korekt. Det er vigtigt, at den positive ledning + , altid for konstant
fødestrøm.

Bemærk.. Nogle maskiner og biler, der har været tændt et stykke og slukket igen for at montere, kan
gemme på krybestrøm eller relæstrøm. Den kan fosvinde op til 30 min efter motoren er slukket.

Derfor er det vigtigt at når man måler sig frem til fødestrømmen, at det er den rigtig ledning men tilslutter.
Og ikke en ledning , som man måler på som viser 12 volt nu,
nu, men efter 30 min er den væk. Og så kommer
fejl beskederne fra systemet. Mange større maskiner og biler, har nogle gange stor CPU systemer, som først
lukker helt ned efter nogle minuter. Så være venligst opmærksom på dette

.
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1.
Indkodning af telefon nummer som skal modtage sms & opkald når alarmen bliver udløst.
Der kan indkodes 5 personer i rækkefølgen 1 -5
Hvis vi siger dit mobil nummer er 33333333 og det er nummer 1 i rækken der skal modtage sms beskeder
og alarmer , Så skal du sende følgende sms besked til din Vortex Gps.

*004533333333*0000*1**
Forklaringen
*004533333333*0000*1**

Mobil nr. der skal kunne spore systemet
og modtage alarmer og sms beskeder

Vortex systemets kode
Standard er den 0000

Rækkefølgen, dette ændres fra
1 – 5 Feks. Det næste nummer
skal være nummer 2 i rækken
når nr 2 nummer i rækken
indkodes

2.
Lave en GPS / GSM Sporing
For at lave en sporing, skal du skrive følgende sms besked til dit system.
Du kan også bare ringe op til Gsm nummeret, og systemet vil ligge på og kort efter sende en sms med selve
sporings data til din mobil,, Husk din mobil ikke må ringe med hemmelig nummer visning.

6690000
Derefter modtager du en sms besked, med et google link, som kan åbnes af alle telefoner, der kan modtage
billede beskeder. Den vil vise dig på et kort, hvor enheden befinder sig, indenfor 50 til 75 cm radius.
Hvis du ønsker at få status & dicimal sporing på systemet. Skal du sende følgende sms besked til dit system.

6660000
Du vil efter få sekunder modtage en sms besked retur, hvor du kan se Længde og breddegrader på
systemet. Om motoren på køretøjet er aktiv samt, hvilken klasse signal den har. Hvor klasse A er det
stærkeste signal Klasse A = 99 Satelitter
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3.
Ændre systemets standard kode ( 0000 )
Send følgende sms besked.
777+ny kode+ gammel kode ( 4 cifre )
Feks. Du vil gerne ændre din kode til 1234 sendes følgende sms til gps systemet.

77712340000
Efter få sekunder vil du modtage en bekræftelse på en sms fra gps systemet.

4.
Opsæt et Geo Hegn
Du kan ved denne alarm lave et usynlig geografisk hegn omkring system, så hvis den forlader dette Geo
hegn, vil den udsende alarmer til alle de indkodet mobil nummer. Indtil den deaktiveres, eller kommer ind i
den geografikse indhegning igen.
For at Aktivere systemets Geo Hegn send følgende besked.

2110000
Du får en besked retur, ( GEO FENCE ON )
Så sender du følgende besked for at lave den radius du ønsker fx. 1000 meter

0050000 1000
Hvis du ønsker at deaktivere det indkodet Geo hegn, så send følgende besked.

2100000
OBS: Selve hegnet bliver ikke slettet, din indstilling fx. De 1000 meter. Så næste gang du skal aktivere dit
hegn igen, skal du kun sende aktiverings koden 2110000 til systemet.
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5.

Spændings alarm.
Skulle 12 volt forsyning, blive klippet over, eller batteriet på køretøjet er faldet sammen. Vil systemet sende
dig beskeder at den har mistet spænding, og nu køre på internt batteri.
For at aktivere denne type alarm, send følgende besked til systemet.

0110000
Du vil herefter modtag en sms besked retur med (Power Alarm ON )

For at deaktivere denne funktion send følgende sms besked til systemet.

0100000
Du vil herefter modtag en sms besked retur med (Power Alarm OFF )

6.
Hastighedsalarm
For at aktivere systemets hastighedsalarm, skal du sende følgende sms besked til systemet.

1220000120
Her er den aktiveret til at give en alarm, når hastigheden overstiger 120 kmt
Mindste hastighedsalarm er 005 og maximalt er 995 kmt
For at deaktivere denne alarm, send følgende sms besked til systemet.

12200000
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6.

Bugsere alarm
Her vil systemet, udsende en alarm, hvis køretøjet bliver transporteret på et lad eller et fejeblad Uden at
bilen er tændt. Den vil sende alarmer til de indkodet mobil nummer på systemet, udover de andre alarmer.
Så som Geo Hegn mv.
Den er rigtig god at have aktiveret denne funktion på, f.eks Biler , Trailer, Både mv.
Send følgende sms besked til systemet for at aktivere denne funktion

1810000T15
Den vil så sende en retur sms besked med ( TOWED ALERT ON )

For at deaktivere denne funktion, send følgende sms besked til den.

1800000
Den vil så sende en retur sms besked med ( TOWED ALERT OFF )

7.

Indstil tids zone Danmark
Send følgende sms besked til systemet for at aktivere den Danske tidszone

8960000N02

Side 7 of 12

8.
Kørt km statestik
Dennne funktion, giver dig mulighed for at se, hvor mange km, du har kørt mv For at kalibrere systemet til
hvad din bil har kørt indtil nu. Fx. Hvis din bil har kørt 1km så send

1420000M1000
Systemet vil så efter få sekunder svare dig med følgende sms besked

：

(SET TOTAL MILEAGE OK,CURRENT 1000 )
For at udlæse det enheden har kørt til dato, send følgende sms besked.

1430000
Systemet vil så efter få sekunder svare dig med følgende sms besked

(

，

MILEAGE STATISTICS:ON CURRENT TOTAL MILEAGE:XX )

9
Lænsepumpe alarm / ACC alarm.

8860000
Systemet vil så efter få sekunder svare dig med ACC Alarm ON
For at slå den fra send

8870000
Back up batteri alarm
Skulle systemet miste sin fødestrøm, vil systemets indre batteri overtage. Du vil først modtage en sms af
hovedstrømmen er forsvundet. Derefter køre den alene på Back up strømmen. Når det interne batteri er nede på
10% vil den udsende en alarm, så der kan sættes spænding på gps systemet hurtigst muligt
Denne funktion er pri-aktiveret og kan ikke deaktiveres, af sikkerheds mæssige grunde.
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Generalt information
GSM Maste sporing i tilfælde af tyveri & et ekstra back up system
Systemet har en back up funktion, skulle GPS Signalet blive svækket, fx. Ved at blive sat ind under et metal tag eller andet,
hvor signalet ikke kan komme igennem. Der vil den automatisk hoppe på LBS maste Sporings modulet der er indbygget i dit
system. Med disse koder kan VORTEX Danmark altid hjælpe dig med at spore systemet op, i tilfælde af tyveri. Systemet har
også et andet Sporings modul gemt i sig, som vi ikke vil afsløre i denne manual, på grund af sikkerhedsmæssige årsager.
Så i tilfælde af både GSM og GPS
signalet er væk kan dit system sladere om hvor den er.

Montering af GPS Trackeren VORTEX II World Card Edition
Find et godt gemme sted, hvor det ikke er det første man ser hvis man f.eks åbner motorhjelmet eller på
maskinen,. Vi beder dig ringe ind hvis du mangler et godt gemme sted til din enhed og vi vil prøve at hjælpe
dig bedst muligt. Vi vil ikke skrive det, i denne manual, da den kunne falde i de forkerte hænder.
OBS: Husk systemet må ikke sættes op af et batteri eller under direkte metal. Da det kan forstyrre systemet og dens
ydeevne. Har du brug for gode råd, så ring ind og vi hjælper dig.

Bemærk venligst
Enheden ALDRIG må monteres op af et batteri, da det kan give misvisninger på selve systemet, og gøre at det ikke kan spore
som det skal. Det er altid bedst at montere den på sådan en måde at det kun er plastik / glas mv den skal modtage signaler
igennem .(Desværre findes der ingen Gps modtager der kan modtage GPS Signaler igennem metal)
Har du ingen ideer hvor den skal monteres, så ring ind til vores support og vi vil prøve at guide dig igennem
netop til din maskine.

TIP , til maskiner med små 12 volt batterier.
Hvis dit køretøj har et drift batteri, på mindre end 45 AMP, skal du efter, du har monteret den, sætter en
ekstern lader på, de næste 24 timer. Så opladning af back up batteriet ikke går ud over maskines drift batteri, Dette er kun
nødvendigt første gang enheden monteres, derefter kan systemet selv regulere sin ladningen: af dens intern batteri, så den
altid er klar til at overtag, strøm driften.
Systemet impuls lader sit batteri,og overvåger det. På den måde skades hverken back up batteriet eller et sundt drift batteri
på køretøjet.Og vil kunne holde i mange år fremover.
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Garanti & Reklamationsret
Kunden er dækket af 2 års reklamationsret jævnfør købelovens gældende regler. Reklamationsretten forlænges ikke ved
ombytning eller reparation, men er gældende fra den oprindelige købs faktura dato. Der må ikke fortages indgreb på
systemet eller udsætte enheden for andre strømstyrker eller adapter typer end der leveret & forskrevet, uden en skriftlig
tilladelse fra VORTEX Danmark eller dens anviste samarbejdspartner eller forhandler, sker dette frafalder reklamation &
garantien på systemet.

Rettigheder
Alle rettigheder til softwaren tilfalder VORTEX Danmark
Kunden må ikke distribuere den købte software til andre uden forudgående skriftlig aftale med VORTEX Danmark.
Kunden må kun anvende softwaren med det antal licensens nøgler som er købt og må ikke overdrage licensen til andre
brugere uden forudgående skriftlig aftale med VORTEX Danmark. Dette gælder dog kun flådestyrings kunder.
Ved brud på licens-aftalen forbeholder VORTEX Danmark sig for at lukke for signalet og forbindelsen

Døgnservice & support
Der ydes en teknisk support og vejledning alle hverdage mellem 09.00 til 16:30 enten via telefonisk kontakt eller via
VORTEX Danmarks online chat support; Efter Klokken 16:30 kan man ringe til vores døgnvagt og få hjælp KUN til brug
for akutte tilfælde som, et tyveri der f.eks skal opspores. Denne service koster normalt 450 DKK + moms pr. påbegyndt
time. Dog må VORTEX Danmark med ejerens tilladelse bruge denne episode på henblik på markedsføring og omtale via
aviser og andre medier, vil denne service være gratis for kunden.
Er der ikke tale om et akut tyveri tilfælde eller ønsker kunden ikke at, VORTEX Danmark bruger denne episode til
omtale mv., vil kunden blive faktureret 450 DKK +moms pr. påbegyndt time. I mange tilfælde vil dette blive dækket af ens
egen forsikring.

Generelle betingelser
VORTEX Danmark & dens forhandler fraskriver sig ethvert ansvar for tabt data. Dette gælder ydermere under
indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes at Kunden selv laver backup af data genereret ved
brug af VORTEX produkterne, så som
indkodet alarm funktioner - telefon nummer, & div. Koder mv. VORTEX Danmark og dens forhandler kan IKKE holdes
ansvarlig for eventuelt afslag fra et forsikringsselskab i en given forsikringssag om genfinding af et køretøj eller maskine,
medmindre udfaldet er forårsaget af en fejl eller mangel på produktet som VORTEX Danmark kan holdes ansvarlig for.
Det er derfor op til kunden selv at sikre sig at VORTEX produktet som standard lever op til de for kundens
forsikringsselskabs gældende krav til sporing og genfinding. Det er derfor kundens eget ansvar at holde kontrol af sin
enhed
med jævnlige mellemrum, og bekræfte at systemet fungere optimalt og at der er nok med sporings enheder på det
medfulgte sim kort,
kunden kan til enhver tid tjekke saldo og indsætte enheder på sim kortet som er beskrevet i vejledningen.
Det står kunden frit for, hvis der ønskes, at sættes et andet sim kort i systemet med en anden tele udbyder.
VORTEX sporingsprodukt
er godkendt & valideret igennem Forsikring & Pension Danmark, og dermed opfylder de betingelser der stilles for et
genfindings produkter, ihh til F & P betingelser.
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Tekniske informationer

Størrelse

23mm x 79mm x 3mm

Vægt

73 g

Netværk

GSM/GPRS/APN 3G / 4G LAC Cell

GPS chip

SIRF 5 chip 99 Kanal modtager

GSM/GPRS modul

M55 Siemens 99 Kanaler modtager

GPS følsomhed

-110dBm

GPS nøjagtighed

50 – 75 cm

Vandtæt kat.

IP65

Opstartstider
Kold status

11s

Varm status

6s

Hot status

1s

Strømforbrug
Input

8 / 80 DCV

Batteri

( Back up ) 3,6 V 1100 mAh Li-ion

Standby

5 dage ( Sleep mode )

I dvale tilstand

2,7mA

I Standby tilstand ( Vågnet )

45mA

Live Tracking funktion

95mA

Når man spore via sms til systemet

75mA

Når den sender en alarm eller alm. sms

60mA
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VIGTIG INFORMATION TIL EJEREN
tem i top sikkerheds form 365 dage om året

Vigtig information vedr. GPS systemet & Montering
Det er vigtigt, efter installtion er endt, at man indkoder de alarm typer man ønsker, og derefter tester dem.
Har man fx. Lavet en hastighedsalarm, så evt. køre maskinen indtil den udløser en alarm, eller tag bare selve enheden
ud ( Kun systemet ) og køre en tur, så den giver de alarmer som den skal til den angivende mobil nummer.
På den måde kan i hurtig teste om.




Den sender alarmer til de rigtige mobil telefoner.

Den sender alarmer ud, ved de rigtige grænser der er sat.

Som påpeget i , vejledning, er det utroligt vigtigt, at selve enheden ikke har sit udsyn blokeret af metal, eller magnetiske
dele , så som højtaler, forstærker, antenneforstærker mv. Sørger altid for, at systemet er forsvarligt

Information vedr. Optanknings sim kort
Det er altid ejerns asvare at holde øje med, der er nok med penge på det sim kort der sidder i systemet, og sørger for det
virker som det skal. Er kontoen i feks. På 0,00 DKK i mere end 6 mdr. Kan man risikere, at kortet bliver helt lukket fra
Telias side, da de betegner det så, som et ” tabt kort” Så kan det heller ej optankes mere eller tages i brug igen.
Derfor er det vigtigt med kontrol. For at holde jeres unikke system i topform hele tiden. Husk, i også med lethed, kan
skifte over til de nye Smartcards, der også er abonnements frie, men køre på faktura, se venligst afsnitet, vedr.
SmartCard Sim kort

For at undgå disse problemstillinger. Anbefalder VORTEX Vortex at man.



Mindst 1 gange om måneden spore sit system , ved at skrive 669+koden til den, hvor den så vil svare
med en SMS hvor den befinder sig

 Mindst 1 gang hver 6 mdr, tjekker saldoen, på systemet. Dette gøres nemt ved at ringe 80101020, hvor man
derefter indtaster sit gps nummer, derefter vil voiceguiden, fortælle dig den nøjagtige saldo på kortet er, er kontoen, lav,
kan man derefter gå direkteind på VORTEX Danmarks hjemmeside og tanke kortet op igen. Døgnet rundt. Eller man
kan ringe og tanke det op i vores åbningstider i hverdagen.
Information vedr SmartCard Sim kort

SmartCard Sim kort. Det er et sim kort, hvor der skal påfyldes penge / enheder på sim kortet engang i mellem efter
forbrug .Dette kort er forbrugs afregnet sim kort. Dvs. Når du har sporet for 100 DKK = Ca. 280 Sporinger, vil der skulle
indsættes enheder på kortet, før det kan sende smser igen, Husk minimum at indsætte 50 til 100 DKK på kortet om året.
Ønsker man ikke at skulle holde øje med saldoen engang imellem osv. Kan vi klart anbefalde et M2M sim kort.
Der er et lille abonnement på 15 DKK pr mdr. (ex.moms) hvor der så er fri SMS sporing på kortet.
Dvs. I kan spore jeres system alle de gange i ønsker det , uden at skulle tænke på ,hvor mange enheder der er på
kortet. mv
Dog, skal man stadigvæk sørger for minimum 1 gang om mdr, at tjekke sit udstyre
sender SMSer som det skal. Dette er et meget lille ting, men det har en ” meget ”stor betydning, for sikkerheden, på
den værdi i ønsker at sikre. Husk VORTEX Danmark tilbyder, at holde øje med deres system og sørger for opdateringer.
Ring til os for mere info. Omkring priser osv.
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I tilfælde af fejl, eller spørgsmål er man altid velkommen til at ringe til vores support, som står klar
til at hjælpe dig med opsætninger og vejledning.
Eller gå ind på vores online chat support hvor der altid er en medarbejder klar til at hjælpe dig
Du finder vores chat support på www.Gpsteknik.dk på bunden i højreside

Kontakt Support på

Tlf. +45 71 99 26 13 eller support@gpsteknik.dk
gpsteknik.dk
Åben eller hverdage mellem 08:30
08: til 15.00 Fredag 08:30 til 13:00
Weekend lukket

Kontrolcentralen:

Når man ringer på hovedenummeret, udenfor åbningstiden. Kan man trykke på tasten 0
Og man vil blive stillet videre til kontrolcentralen, som kan træffes 24 timer i døgnet året rundt . OBS Må kun bruges i forbindelse med
hjælp til sporing af forsvundet værdier osv.
* Alt vedr. alm. support bedes man vente med til den
den første kommende hverdag.
hverdag. *

