
Strømtilførsel 

1. Rød ledning skal kobles til permanent strøm fra 8V
til 32V.

2. Sort ledning skal kobles til jord.

3. Hvit ledning skal kobles mot tenning eller annet
punkt som kun har strøm når tenningen er på.

Trackeren er laget for installasjon i EL anlegg som har 
12V eller 24V system. Det er ingen behov for eksterne 
transformatorer. 

GV75 

Logisk status         Elektrisk status 

Aktiv 5.0V til 32V 

Inaktiv 0V til 3V eller åpen 

Tenning 

Installasjonsveiledning 



Dimensjon: 102x46x20,5 mm Kapsling: IP67 

Vekt: 100g Driftsspenning: 8-32V

Batteri: 1100 mAh Temperatur: -30— +80 °C

Krav ifm FG godkjenning 

 Objektet skal ikke merkes eller skiltes som sikret med Tracker

 Trackeren skal monteres sånn at den ikke kan identifiseres fra objektet utvendige side

 Trackeren posisjonerer seg via GPS satelitter eller GSM basestasjoner. En  GPS posisjon vil være relativt nøyaktig.
En GSM posisjon vil være vesentlig mer unøyaktig og  kun vise i hvilket område Trackeren befinner seg.

Teknisk data 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på: 

Telefon: 40 08 70 08 

Support: support@itracker.no 

Chat:  www.itracker.no 

Instruks for bruk av FG godkjent søke og gjenfinningsutstyr 

1. Sett deg inn i vedlagte brukerveiledning for ditt produkt.
2. Hold alltid Trackeren ladet. Du kan sjekke aktuell batterikapasitet ved å logge deg inn på www.itracker.no
3. Finn en egnet plassering for Trackeren,  fri for ytre påvirkning som vannsprut etc.  Plasseringen må være skjult for

uvedkommende.  Har du flere objekter som skal sikres, anbefales det å bruke ulike plasseringer. Skal Trackeren din
fastmonteres er det viktig at den som monterer fyller ut vedlagte installasjonserklæring og returnerer til oss.

4. Husk at Trackeren er avhengig av GPS signal for å gi en eksakt posisjon.  Dersom objektet befinner seg i garasjean-
legg eller inne i annen bygning kan GPS signalet bli borte og Trackeren vil rapportere sin posisjon via mobilsignal
som er vesentlig mindre nøyaktig.

5. Ved tyveri skal du ta kontakt med vår alarmsentral på telefonnr 91 35 65 62 for assistanse. Meld også fra til ditt
forsik-ringsselskap.  Det anmodes om at du ikke selv forfølger stjålet objekt da det vil kunne utsette deg for fare.
Husk å ha relevant informasjon tilgjengelig når du ringer alarmsentralen.  Det kan være Biltype, farge, registre-
ringsnummer, spe-sielle kjennetegn etc.

6. Du er selv ansvarlig for at utstyret ikke benyttes i strid med Datatilsynets personvern-bestemmelser.  Det er ikke
lov å plassere Trackere i den hensikt å overvåke myndige personer uten godkjennelse.  Det gjelder egne regler som
tillater bruk for  mindreårige og demente.

7. Husk å oppbevar ditt brukernavn og passord på en sikker måte så ikke uvedkommende får tilgang til dine opplys-
ninger.




