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1. Introduksjon– 3 steg installasjon
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2.Spesifikasjoner
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3.Sett opp enheten
1. Åpne esken du har mottatt.
2. Det vil være litt batteri på enheten din når du mottar den, men for å være sikker
kobler du den til laderen en liten stund før du setter den opp. Når du lader enheten,
vil den lyse opp. Det kan ta noen sekunder før lyset kommer.

3. Med en gang du har ladet opp enheten, vil lyset på enheten slukke, og du er klar til å
sette opp enheten.

4. Aktivering av sim-kort
1. Sim-kortet skal settes I sim-kort rammen som du finner inne I enheten. Dette må
aktiveres før det kan tas I bruk. Aktiveringen gjør du på reg.tailit.com.
2. Når du går på reg.tailit.com, velger du bare hvilket produkt du ønsker å aktivere, og
fyller ut informasjonen.
3. Etter du har gjennomført registreringen, vil du motta en e-post som bekrefter at simkortet ble aktivert. Da er sim-kortet ditt klart til bruk. Du får også innlogging til dine
sider, hvor du selv logger inn for å administrere abonnementet. Her kan du stoppe
abonnement / fryse abonnement og mye mer.
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5. Oppsett og registrering i app– Tail it
1. Besøk APP store (iPhone) eller Google Play (Android) på telefonen din, og let etter
Tail it appen, og deretter last den ned.
2. Det første du må gjøre er å registrere deg som bruker. Trykk registrer nederst på
denne siden.

3. Deretter skriver du inn ditt eget personlige telefonnummer for å lage deg en bruker.
Da mottar du en aktiveringskode på SMS som du skriver inn på neste steg.

Ditt personlige telefonnummer.
personal telephone number
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4. Lag deg et passord. Husk at passordet må inneholde store og små bokstaver,
nummer og symboler (!?., - # etc.).
5. Skriv inn ditt eget navn.
6. Legg inn profilbilde, eller hopp over om du ikke ønsker å gjøre det.

6. Legg til ny enhet i app – Tail it
1. Når du kommer til skjermen hvor du kan legge til enhet, trykker du “la oss komme I
gang”.
2. Her velger du hvilken enhet du ønsker å legge inn. Velg enheten din.

3. Skriv inn IMEI nummeret på enheten din, som du finner back på enheten, eller inne I
esken. Her kan du enten scanne inn IMEI koden med kameraet, ved hjelp av QR
koden, eller skrive inn IMEI nummeret manuelt.
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4. Når du scanner inn IMEI nummeret, skal du få en beskjed om at sim-kortet må
aktiveres først. Om du allerede har registrert sim-kortet på reg.tailit.com, så kan du
hoppe over dette steget. Om du ikke har registrert det, må du gjøre dette før
enheten vil fungere.
5. Når du har lagt til IMEI nummeret, og aktivert sim-kortet, skriver du inn navnet du
ønsker å gi enheten, legger til bilde eller flere brukere som kan se enheten I appen
sin.
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7. Del enhet med andre brukere– Tail it
1. Nå som du har lagt til enheten, kan du dele denne koden med andre personer som
ønsker å legge den til I appen sin.
2. For at noen andre skal legge inn enheten må de følge same oppskrift som du nå har
fulgt, og vil bli spurt om denne koden før den legges inn.

3. Du kan også dele enhet ved å gå til “enheter” I menyen og sveipe til venstre på
enheten, og trykke del. Deretter kan du dele enheten med folk I vennelisten din.
Dette krever at du er venner med personen du ønsker å dele med I appen.
4. Når du har lagt til enheten, går du til “Enheter” I appen, så kan du begynne å spore
den.
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8. Oppdater posisjon og rediger enhet
1. For å oppdatere posisjon på enheten, trykker du “oppdater posisjon” nederst på
skjermen. Posisjonen oppdateres innen 30 sekunder. Du kan se at enheten
oppdaterer seg når den star og laster i appen. Du kan også se logikken den brukte når
den oppdaterte seg, med litt informasjon om treffsikkerheten.

2. For å skru på live tracking, må du trykke på kartet til høyre for enheten. Når du er
inne I kartet, kan du skru på live tracking ved å trykke på live tracking ikonet, som vist
nedenfor. Her kan du også se at enheten oppdaterer seg ved at den laster.
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3. For å gjøre endringer til enheten din, eller legge til flere som vil følge med GPSen,
trykker du de tre knappene til høyre for enheten, og deretter trykk “gjør om”.

4. Når du kommer inn hit, kan du endre navn på enheten, bytte bilde, se hvor mye
batteri som gjenstår, og hvilke andre brukere som følger med enheten I appen sin.
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5. For å slette enheten, sveiper du til venstre under “enheter” i appen. Der finner du en
“slett” knapp, som du bare trykker på for å fjerne den fra appen. Alle andre brukere
som har den I appen, vil også få den slettet fra sin app.

6. For å gå inn I kartet for å se hvor enheten din er, trykker du på kartet til høyre for
enheten under “enheter”, eller du kan gå til hoved kartet, og skru på slik at enheter
blir synlige I synlighets innstillingene.
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