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1. Introduksjon - Enkel 3-trinns installasjon 

1.  Last ned «Tail it» -appen fra App Store eller 
Google Play. Registrer deg med ditt eget 
telefonnummer eller logg inn via Facebook. 

2. scann IMEI QR kode 

3. se klokkens posisjon i kartet 
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2.Oversikt 

 
 

1. SOS-knapp  
2. Av/på knapp 
3. Kontaktliste 

Berøringsskjerm / sveipfunksjoner 

knapper 

Hjem skjerm 

Trykk på den blå 
mannen 

skritteller 

hjemskjerm Klikk og hold på midten av skjermen Sveip til høyre for å skifte skjerm, 
klikk så ok 

Finn skritteller  

Bytt hjemskjerm på klokken 
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Hjem skjerm Sveip ned på skjermen Se meldingen 

Hjem skjerm 
 

Sveip til høyre Kontakt liste 

Hjem skjerm 
 

Trykk på 
tannhjul 

Skift volum med + og - Sveip til høyre 

volum 

Finn kontakter 

Se innkommende meldinger 
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1.  Åpne esken du mottok, og fjern Tail it Kids-klokken så vel som laderen. 
2. Koble magnetladeren ved å koble ledningen til klokken. 
3. Det vil være noe batteri på klokken din når du mottar den, men for å være på den 

sikre siden anbefaler vi at du lader den til batteriikonet blir grønt. Da har enheten 
fullt batteri og mer enn nok til å fullføre oppsettet. 

 
4. Når du lader klokken, vil dette vises på skjermen (se bildet over). 

 
5. Når du har fulladet (Dette gjøres for å behandle batteriet på best mulig måte) er du 

klar til å starte klokkeoppsettet. 

 
 
1. Et SIM-kort ligger inni boksen sammen med klokke og lader. Dette må aktiveres før det 
kan brukes. Dette gjøres ved å besøke reg.tailit.com 
2. Når du er på nettstedet reg.tailit.com velger du hvilket produkt du har og fyller ut den 
informasjonen du trenger. 
3. På platen som SIM-kortet er festet til, vises mobiltelefonnummeret. På selve SIM-kortet er 
det et 20-sifret nummer (ICC-nummer). Dette bør legges inn der det står "Sim Card Number" 
i registreringen av SIM-kortet. Se bilde under 
. 

4. Aktivering og registrering av SIM-kort 

3. Oppsett 
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1. Etter at du har fullført hele registreringen, vil du motta en melding om at du har 
fullført aktiveringen av SIM-kortet. Da er SIM-kortet ditt aktivert og klart til bruk. Du 
vil også motta innloggingsinformasjon til login.tailit.com, hvor du kan gå inn og 
administrere abonnementet ditt, fryse det og se betalingshistorikk etc. 
2. Når du har aktivert SIM-kortet, vil du også motta en e-post med PIN- og PUK-koder 
og mobilnummer (Sjekk spam hvis du ikke mottar e-posten) 
3. Slik setter du SIM-kortet i Tail it kids. Åpne bakdekselet, og skyv lokket i retningen 
som viser "Åpne" (som du kan se på bildet under). 

 
 

1. Åpne lokket og sett SIM-kortet, med den gyldne siden av SIM-kortet ned. Forsikre deg 
om at hakket på SIM-kortet passer til hakket på SIM-kortterminalen. 
2. Lukk deretter lokket og trekk dekselet opp igjen for å låse det. 
3. Fest lokket på baksiden av klokken igjen. 
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1. Gå til app store (iOS) eller Google Play (Android) på telefonen din og søk etter "Tail it"  

og Last ned denne appen. 
2. Det første du må gjøre er å registrere deg selv for å opprette en bruker. Trykk 

deretter Registrer nederst på første side. 

 
 
 
 

3. Tast deretter inn ditt eget private telefonnummer for å opprette en bruker eller logge 
inn via Facebook-kontoen din. Ingen informasjon blir delt eller vist på Facebook-
profilen din. 

4. Hvis du ikke vil bruke Facebook, trykker du på neste og skriver inn aktiveringskoden 
du mottar i en tekstmelding på mobilen din. 

5. Skriv inn et passord. Husk at du må ha store bokstaver, små bokstaver, tall og et tegn 
(!?., - # osv.) 

6. Skriv inn ditt eget navn. 
7. Legg til et bilde av deg selv, eller hopp over de neste trinnene hvis du ikke vil. 
 
 

 
 

5. Oppsett I app– Tail it  
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1.  Når du kommer til skjermen der du kan legge til en enhet, trykker du på "La oss komme i 
gang" 
2.  Her velger du hvilken enhet du vil legge til. Hvis du har kjøpt en Tail it Kids-klokke fra 
Tailit.com eller kryptert klokken etter mai 2018, velger du “Tail it Kids”, og hvis du har kjøpt 
klokken før mai 2018, velger du “Old Gator3. 
3. Angi IMEI-nummeret på klokken, som du finner på baksiden av klokken eller på 
bakgrunnen med den digitale klokken når klokken er slått på. Her kan du velge å skrive inn 
tallet selv eller trykke på de 4 rutene på høyre side og skanne QR-koden som samsvarer med 
IMEI-nummeret. 

                                                               
 

 
 

1. Etter at du har lagt til IMEI-nummeret, skriver du inn navnet på personen som skal 
bruke klokken, skriver inn telefonnummeret til klokken du mottok tidligere på e-post 
etter å ha aktivert kortet på reg.tailit.com. For den nyeste Tail it Kids-klokken, gjøres 
dette automatisk. 

6. Legge til enhet – Tail it  
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2.  
 

 
 

1. Det første du trenger å gjøre etter at du har lagt til enheten, er å legge til en kontakt i 
klokken før du oppdaterer posisjonen. Gå til "enheter" i appen, og klikk på enheten, slik 
at du går inn i "rediger enhet" -menyen vist over. Bla nedover til du ser “kontaktliste”. 
Her kan du legge til hvem som kan ringe til klokken, og hvem klokken kan ringe. De tre 
første numrene du legger til blir lagt til som SOS-kontakter. 
 
Disse SOS-kontaktene vil bli ringt opp hvis brukeren av klokken holder inne SOS-knappen. 
Den vil deretter ringe SOS-kontakter på sløyfe til noen svarer. Når du har lagret 
kontaktene, start klokken på nytt, og kontaktene skal synkroniseres i løpet av 30 
sekunder til 1 minutt. Klikk på knappen i nedre høyre hjørne av klokken for å bekrefte at 
kontaktene er overført. 
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1. Nå har du lagt til enheten din, og så kan du dele denne koden med noen andre, hvis 
du vil at flere skal legge tiden til appen sin. 

2. For at noen andre skal legge klokken til appen, følg den samme oppskriften som du 
gjorde da du la klokken til appen og gi dem koden når de prøver å legge til IMEI du 
allerede har lagt til. Koden utløper etter 5 minutter, når en ny kode genereres. 

 
 

1. 3. Når du har lagt klokken og slått den på, ved å holde den øverste knappen til høyre 
(på klokken), kommer du til startskjermen til enhetene dine. 
 

2. Du kan også finne denne koden ved å trykke på de tre 
prikkene på høyre side av startskjermen til appen, ved siden av batteriikonet, og 
trykke på «del». Så vil det komme en ny kode som andre kan bruke for å legge 
klokken til appen sin. Denne koden fungerer bare i 5 minutter om gangen. 
 
 

3. Du kan også ganske enkelt gå til fanen "enheter" i appen, og "sveipe" til venstre på 
enheten. 3 valg dukker opp, inkludert en "delings" -funksjon, som ganske enkelt vil 
dele enheten med vennen din i appen. De har da 5 minutter på seg til å godta 
invitasjonen i fanen "enhet". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Del enheten med andre – Tail it 
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1.  For å oppdatere posisjonen til klokken, enten gå til kartet og klikk på 
"oppdateringsplassering" -knappen, eller gå til "enheter" -fanen i appen og klikk på 
den samme knappen nederst på skjermen.  

 
 

2. For å gjøre endringer på enheten din eller legge til flere personer som kan ringe 
enheten din, går du til "enheter" i appen og klikker på enheten. Da vises denne 
menyen. 

 
 

3. På skjermen der du kan endre enheten din, kan du stille inn alarmer, se hvem som 
har tilgang til enheten din, kontaktliste der du ser hvem som kan ringe klokken og 

8. Oppdaterings logikk  
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legg til nye numre til klokken, og du kan endre tidssonen. Her kan du også endre 
bildet på enheten hvis du vil. 

 
 

 
 
 

4. Hvis du vil oppdatere hovedskjermen etter å ha oppdatert posisjonen din, drar du 
ned hovedskjermen. Da vil du få oppdaterte oppdateringer på enheten din. (Batteri, 
sist sett osv.) 
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5. Hvis du vil slette en enhet, "sveiper" enheten til venstre på startskjermen. Så er det 
en sletteknapp, som du ganske enkelt trykker på og sletter enheten. Hvis du er 
administrator som bruker klokken, blir den også slettet fra de andre som har tilgang 
til enheten når du sletter den. 

 

 
 

 
 

6. For å gå inn på kartet for å se hvor enheten din ligger, trykk på enheten på 
startskjermen og kartet vises. Den blå lille prikken er din egen posisjon på mobilen 
din, og klokken er den litt større lokasjonsnålen med et bilde i midten 
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Tail it Kids-klokken bruker både GPS-satellitter, WiFi og LBS (basestasjoner) for å få 
posisjonsoppdateringer. Det vil alltid prioritere GPS-signaler, så lenge de er tilgjengelige som 
gir den mest nøyaktige plasseringen. Hvis den ikke har tilgang til satellittene, bruker den 
WiFis i nærheten (den leser MAC-adresser) for å trekke riktig plassering. Dette vil være litt 
mindre nøyaktig enn GPS. Hvis klokken Tail it Kids ikke har tilgang til WiFi eller satellitter, 
bruker den LBS for å oppdatere posisjonen. Dette er en nødløsning, for å grovt vise deg 
området der klokken ligger. For å få litt bedre innsikt i hvordan disse oppdateringene blir 
valgt, se illustrasjoner nedenfor. Du kan også finne dette i FAQ i appen. 
  

9. posisjons logikk  


	Tail it Kids Bruker manual
	V1.0.0
	Innholdsfortegnelse
	1. Introduksjon - Enkel 3-trinns installasjon
	2.Oversikt
	Finn skritteller
	Bytt hjemskjerm på klokken
	Berøringsskjerm / sveipfunksjoner
	knapper

	volum
	Finn kontakter
	Se innkommende meldinger
	3. Oppsett
	4. Aktivering og registrering av SIM-kort
	5. Oppsett I app– Tail it
	6. Legge til enhet – Tail it
	7. Del enheten med andre – Tail it
	8. Oppdaterings logikk
	9. posisjons logikk

