
GL505 Brukerveiledning 

 

Tracker med batterier følger med i esken.  

Logg inn 

Portalen fungerer på alle plattformer 

Lag en snarvei på din mobil og nettbrett. 

Se instruksjoner på: 

http://itracker.no/mobil-plattform-apple/ 

 PC 

 Smartphone 

 Nettbrett 

Brukernavn 
Passord 

Logg inn med brukernavn og passord.  

(Dette ble tilsendt i velkomstbrevet). Gå inn på www.itracker.no og klikk på «Logg inn»

Websiden 

Gå inn på www.itracker.no og klikk på «Logg inn»

Portalen fungerer på alle plattformer 

Last ned appen vår til smarttelefon eller nett-

brett. Appen finnes for iOS enheter i Apple Store, 

Android i Google Play og Windows i Microsoft 

Store. 

 PC 

 Smarttelefon 

 Nettbrett 

Innhold i pakken 

Batterier Portalen fungerer på alle plattformer 

Installasjonsveiledning 

Batteriene må byttes  
minimum en gang per år  
i henhold til krav ved  
FG-godkjenning.  
 

 

Batteriene sendes i posten fra oss. For å bytte 
batteriene åpnes dekselet på Trackerens bakside, 
batteriene byttes, dekselet skrus igjen og Trackeren 
plasseres tilbake i objektet når den er operativ.  

For å åpne dekselet løsnes de 4 skruene med en  

stjerneskrutrekker, og skrus igjen på samme måte.  

Batterier (medfølgende batterier er allerede innstallert) 



 Dashboard 

Dashboard er portalen sin startside og her 
får du rask tilgang til alle funksjoner. 

 
Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på: 

Telefon: 40 08 70 08 

Support: support@itracker.no 

Chat:  www.itracker.no 

Opprett en eller flere geofences, få varsler 

dersom din enhet går utenfor ditt geofence. 

Geofence 
Her finnes alle dine trackere. Klikk på 

hver tracker for mer informasjon. 

Kartvisning 

Endre kontaktinformasjon og gjør endringer 

på innstillinger til alle funksjoner i portalen. 

Innstillinger  Dashboard 

Dashboard er portalen sin startside og her 

får du rask tilgang til alle funksjoner. 

Endre kontaktinformasjon og gjør endringer 

på innstillinger til alle funksjoner i portalen. 

Innstillinger 

Alarmsentral 

Ved behov for bistand knyttet til søk ring: 

Telefon:  91 35 65 62 

FG godkjenning og Søk 

 Objektet skal ikke merkes eller skiltes  

som sikret med Tracker 

 Hvis objektet blir stjålet, så ta kontakt 

med vår alarmsentral og politiet for å 

iverksette søk 


