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1.Introduksjon – 3 stegs installasjon

1. Last ned Tail it appen fra App
Store eller Google Play

3. Scan QR koden som du finner
på DoC (Declaration of
conformity) eller skriv inn de
5 sifrene du ser på
klistremerket på enheten.

2. Se oppdatert lokasjon av enheten
på kartet.
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2.Oppsett av enheten
1. Åpne esken du mottok, og ta ut enheten og laderen av esken.
2. Det vil være litt strøm på enheten når du mottar den, men for å være sikker, kan du
lade den litt til. Enheten lader I ca. 2-3 timer for å fullt batteri. Enheten lyser
kontinuerlig mens den lader, men vil blinke når den er ferdig ladet. (Det kan ta noen
sekunder før lyset dukker opp).

3. Når du har ladet opp enheten din, er du klar for å starte oppsett av enheten.
4. For å slå på enheten, holder du nede «power» knappen (lys kilden). Når du ser et
langt grønt lys, betyr det at enheten slåes på. Du kan bekrefte om enheten er på, ved
å trykke på knappen kjapt. Om den blinker to ganger, er den slått på. For å slå av
enheten igjen, holder du nede knappen til du ser et langt hvitt lys.

3. Aktivering av SIM-kort
1. SIM-kortet til enheten kommer forhåndsinnstallert I enheten når du mottar den.
Dette må aktiveres før enheten kan taes i bruk. Dette aktiveres på reg.tailit.com.
2. Når du går til reg.tailit.com, velger du hvilket produkt du har kjøpt, abonnement
typen du ønsker, og fyller ut infromasjonen som behøves.
3. Skriv inn det 5 sifrete IMEI nummeret som star på klistremerket på siden av enheten.
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4. Etter du har fullført registreringen, vil du motta en beskjed som bekrefter at du har
fullført registreringen av SIM-kortet. Da er SIM-kortet akitvert og klart til bruk.
5. Når du har aktivert SIM-kortet , mottar du også en e-post med mer informasjon på
SIM-kortet, og innlogging til login.tailit.com hvor du kan gå inn å administrere ditt
abonnement.

4. Oppsett og registrering i app– Tail it

1. Besøk App Store (iOs) eller Google Play (Android) på smarttelefonen din, og søk på
“Tail it” og last ned appen.
2. Det første du må gjøre er å registrere deg selv ved å lage en bruker. Trykk på
“registrer” på bunnen. Du kan også logge inn via Facebook.

3. Om du ikke ønsker å logge inn via Facebook, legger du inn ditt eget private
telefonnummer for å lage bruker. Deretter skriver du inn aktiveringskoden du mottok
på tekstmelding til mobilen din.
4. Skriv inn et password. Husk at du må ha små og store bokstaver, tall og et symbol
(!?., - # etc)
5. Skriv inn ditt eget navn
6. Legg til et bilde av deg selv, eller hopp over dette steget om du ikke ønsker det.
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5. Legg til ny enhet I appen – Tail it
1. Når du kommer til skjermen hvor du kan legge til enhet, trykker du «La oss begynne».
2. Scan QR koden som du finner i DoC I esken (Declaration of Conformity), eller skriv inn
den 5 sifrete IMEI koden som du finner på klistremerket på enheten.
Når du har lagt til IMEI nummeret, skriver du inn navnet du ønsker å gi enheten.

6. Del enhet med ander brukere – Tail it
1. Nå har du lagt til enheten. Du kan nå dele med en annen bruker, om du ønsker at
flere personer skal se enheten i deres app.
2. For at noen andre skal legge til enheten din i appen sin, følg same oppskrift som du
gjorde når du la til enheten din selv. Når de scanner / skriver inn IMEI nummeret, vil
de bli spurt om en kode. Denne koden blir generert på nytt etter 5 minutter.

3. Når du har lagt den til I appen og slått på enheten, går du til “enheter” I appen. Der
kan du enten trykke på enheten, og velge “del” hvor koden kommer opp, eller du kan
sveipe til venstre på enheten og trykke «del» for å sende den til noen på vennelisten
din i appen. De har da 5 minutter på å godta forespørselen.
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4. Du kan også finne denne koden med å trykke på enheten I “enheter”. Da kommer du
inn på en men, hvor du kan velge å dele enheten. Her popper også koden opp som
du trenger for å dele enheten. Koden er kun aktiv I 5 minutter om gangen.

7. Update position

1. For å oppdatere posisjon på enheten, trykker du “oppdater posisjon” knappen som
du finner I kartet, eller på «enheter» i appen. Du kan også oppdatere lokasjon med
“live tracking”. Dette finner du inne I kartet, I menyen nede til venstre. Skru på live
tracking ved å trykke på symbolet som ser slik ut ((.)). Du kan velge oppdaterings
interval, og når det er aktivert vil ((.)) symbolet bli rødt.
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8. General information

1. For å gjøre endringer til enheten din, trykker du veldig enkelt på enheten I “enheter”
I appen. Her ser du også liste av andre brukere som kan se enheten.

2. Inne i samme meny hvor du kan endre enheten, kan du også redigere enhet, bytte
navn, bytte bilde og se hvor mye batteri som er igjen.
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3. For å oppdatere hovedskjermen etter du har oppdatert posisjon, sveiper du bare
ned. Da ser du den nyeste oppdatering, med informasjon om når den oppdaterte,
hva den oppdaterte på, batteristatus osv.

4. For å slette en enheten, sveiper du bare til venstre på enheten inne i «enheter», og
trykker «slett». Om du er admin for produktet, altså du la den til først, vil også
enheten slettes fra appen til alle du har delt med.
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5. For å gå inn i kartet trykker du på menyen oppe til venstre, og trykker på «kart». Da
dukker kartet opp. Den blåe prikken er din egen lokasjon, og enheten er litt større.
6. I kartet kan du også slå av og på lyd og lys, for å hjelpe deg å finne enheten I mørket.
Trykk på menyen nede til høyre, og trykk på ikonet till yd eller lys for å slå av og på.
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9. Position logic
Tail it Kids bruker bade GPS satellitter, WiFi og LBS (base stasjoner) for å få posisjon. Den vil
alltid prioritere GPS signals, så lenge det er tilgjengelig ettersom det gir mest nøyaktig
posisjon. Om du ikke har tilgang til satellitter, vil den bruke WiFi i nærområdet. (Den leser
MAC adresser) for å triangulere korrekt posisjon. Den vil være litt mindre nøyaktig enn en
GPS. Om Tail it Kids ikke får kontakt med wiFi, vil den bruke LBS for å få posisjon. Dette er en
nødløsning, og brukes kun for å vise ca. området klokken befinner seg i. For å få bedre
innsikt i hvordan disse funksjonene funker, kan du se illustrasjonene nedenfor. Du finner
også mer informasjon i vår FAQ.
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