
Handleiding SAMA Direct™ Huisdier GPS Tracker

SAMA Direct™ Huisdier GPS Tracker
Model: SDT200

Inhoud van de verpakking:
1 x SAMA huisdier gps tracker
1 x Oplaadstation
1x Halsband
1x Pincet
1X Oplaadkabel
1x Handleiding

Installatie:

1. Sluit het oplaadstation aan op een stroombron door gebruik te maken van de meegeleverde
oplaadkabel en laad de gps tracker volledig op door middel van de gps tracker in het
oplaadstation te klikken. De GPS tracker start met opladen zodra het rechter rode lampje begint
te branden. De gps tracker is volledig opgeladen zodra het rode lampje uitgaat.

2. Download de betreffende app op uw Smartphone of tablet en log in met de aangegeven
inloggegevens uit het bijgeleverde boekje.

- Android app: HOMEGPS
- Iphone app: GPSHOME

3. Plaats de opgewaardeerde simkaart met de gouden kant naar boven in de gps tracker. Let er
hierbij op dat nummer doorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart
uitstaan. Hierdoor kan de simkaart anders geen verbinding maken.

4. Schakel de tracker buitenshuis in door op de on/off knop te drukken totdat het indicatie
lampje aangaat. Dit betreft het middelste knopje. De tracker zal  nu circa 10 tot 40 seconden
naar GSM en GPS signalen zoeken. Wanneer de tracker GPS signalen ontvangt knippert het
indicatielampje blauw.

Let op: In huis is een GPS ontvangst over het algemeen moeizaam. Dikke muren en metaal kunnen het signaal
verstoren. Voor het beste gps signaal kunt u het best buiten staan of  in de buurt bij een raam.



5. Herstel de gps tracker in de app naar fabrieksinstellingen.

5A. Stuur een SMS naar de GPS tracker met: begin123456

5A. De simkaart in de GPS tracker zal een SMS terug sturen met antwoord: begin ok.

Let op: Zie de overige lijst met SMS commando’s in het bijgeleverde boekje.

6. Ontvangst GPS signaal

Zodra u het reply bericht terug hebt gekregen van de gps tracker is uw gps tracker gekoppeld
aan de app en volledig klaar voor gebruik.

Opladen:
Het rode led lampje op de Tracker geeft aan dat de Tracker opgeladen wordt. Zodra de Tracker
vol is gaat het led lampje uit. Via de app kunt u het huidige batterijniveau zien.

Leer meer over de SAMA™ app:
Door middel van de App bent u in staat de positie van uw huisdier in te zien. De tijdlijn maakt
het mogelijk de punten van eerdere tijdstippen terug te kijken tot gewenste datum en tijdstip.
Door zones aan te maken krijgt u een waarschuwing in de vorm van een bericht bij betreding en
of het verlaten van deze ingestelde zone.

1. Samenvatting
De gps tracker is gebaseerd op het gsm/gps-netwerk en werkt door middel van een simkaart.
Met een goedkope prepaid 2g simkaart maakt u verbinding met het gps-satelliet
positioneringssysteem en lokaliseert en bewaakt u de locatie van uw huisdier.

2. Installatie simkaart
Open de cover aan de zijkant van de gps tracker door de meegeleverde mini schroevendraaier,
haal de witte waterdichte beschermlaag weg en plaatst de simkaart. Plaats vervolgens de
waterdichte beschermlaag terug op de tracker en schroef de cover weer vast met de twee
schroefjes. Op deze manier zit de simkaart stevig vast en is uw gps tracker waterdicht.



3. Instellingen gps tracker
Zodra u bovenstaande stappen heeft voltooid en succesvol bent ingelogd, kunt u gebruiken
maken van uw gps tracker. U zult vanuit de app enkele vragen krijgen om deze naar eigen wens
in te stellen. Zo kunt u o.a. safezones instellen. Let u er hierop dat u de GPRS functie aanzet en
selecteer APN first.

SAMA Direct™ wenst u veel plezier met uw aankoop.

Gratis retourneren en 24/7 service

Iedereen moet zonder enige risico’s de voordelen van SAMA™ kunnen ervaren. Bent u niet
tevreden of zorgt het product niet voor de gewenste resultaten? Dan kunt u binnen 30 dagen na
aankoop het product gratis retourneren. Daarnaast maakt u gebruik van 1 jaar garantie en
bieden wij 24/7 service voor persoonlijk advies.


