inhoudsopgave
Welkom bij MY GPS Tracker
Bedankt voor uw keuze voor MY GPS Tracker. In deze gebruikshandleiding wordt
uitgelegd hoe u uw My GPS Trackers kunt volgen en beheren via de My GPS
Tracker app.
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1. installatie en gebruik
De My GPS Tracker app kunt u downloaden in de Appstore en Google Play Store:
1. Zoek in de Appstore op My GPS Tracker Personal GPS locator.
2. Zoek in de Google Play Store naar mygpstracer.
Na installatie kunt u de app direct gebruiken om uw tracker te beheren.
1.1

Registreren

Open de My GPS Tracker app en ga naar het tabblad ‘Registratie’. Vul uw
gegevens in en klik vervolgens op registreren. De activatiecode van uw tracker
bevindt zich op een sticker in de verpakking van uw tracker.
Na het registreren ontvangt u een e-mailbevestiging. Heeft u geen mail
ontvangen? Check dan uw spam-box.
1.2

Aanmelden

Heeft u uw tracker al geactiveerd? klik dan op aanmelden en vul uw e-mailadres
en wachtwoord in. Ook als u al eerder een tracker heeft geactiveerd, kunt u een
nieuwe tracker aan uw huidige account toevoegen.
(mygpstracker). Heeft u vragen over het gebruik van de tracking portal? Bekijk
dan de handleiding via www.mygpstracker.nl

Nadat u ingelogd bent, is uw locatie direct te zien op de kaart (Geen locatie? Ga
dan naar 1.3). Wanneer u de app voor het eerst opent wordt u om toestemming
gevraagd om uw huidige locatie te delen. Als u hier toestemming voor geeft dan
zult u op uw eigen locatie een ‘pin’ zien.
Tracker kleur
Op deze kaart kan uw tracker een rode of groene kleur hebben. Rood staat voor
een tracker die niet verplaatst, waar groen staat voor een tracker die in
beweging is.

Groene pijl: tracker in beweging
1.3

Tracker niet zichtbaar in account

Wanneer uw tracker niet zichtbaar is in uw account kan het geen verbinding met
het GPS netwerk. Leg het apparaat na het inschakelen op een plek waar de
tracker verbinding kan maken met het GPS netwerk. Dit is een plek met zo min
mogelijk belemmeringen.
Leg uw tracker daarom buiten neer of in de vensterbank bij het raam.
Meerdere bouwlagen, staal, reflecterende objecten e.d. blokkeren het GPS
signaal, waardoor uw tracker mogelijk geen locatie peilt.
Komt uw tracker nog steeds niet online? Neem dan contact op met onze
helpdesk.

2. opties My GPS Tracker app
Wanneer uw tracker is geactiveerd zijn er diverse acties die u op de kaart kunt
ondernemen. In dit hoofdstuk behandelen we kaarttype, inzoomen en tracker
informatie.
2.1

Kaarttype

Klik rechtsboven op het kaarttype. Vervolgens verschijnt er een drop-down
menu met kaartopties. Elke kaart heeft eigen karakteristieken.

Kaarttype
2.2

Trackerinformatie
Inzoomen

U kunt in- en uitzoomen op de kaart door tweemaal op het scherm te tikken of
met twee vingers te swipen.
Omdat trackers altijd een mogelijke afwijking hebben, kan de zichtbare positie
op de kaart afwijken van de werkelijke positie. De afwijking is afhankelijk van de
tracker tussen de 2 en 5 meter.
2.3

Trackerinformatie

Klik op het pijltje van uw tracker om informatie over de tracker op te vragen.
Hier ziet u informatie over de meest recente locatie, hoogte, snelheid en de
richting van de tracker.

3. menu-opties
Klik linksboven in de app om het menu te openen. Vervolgens verschijnt er een
drop-down menu met opties. In het komende hoofdstuk zullen deze opties
behandeld worden.
3.1

Trackers

Wanneer u in het menu op ‘tracker’ klikt verschijnen
uw geactiveerde trackers. Naast uw tracker ziet uw
drie symbolen:
1. Vinkje
Wanneer het vinkje grijs omcirkeld is, geeft dit aan
dat de tracker wordt weergegeven op de kaart. Is de
het vinkje niet omcirkeld, dan is uw tracker niet
zichtbaar op de kaart.
2. Vergrootglas
Wanneer het vergrootglas grijs omcirkeld is, dan zal
de kaart zich focussen op de geselecteerde tracker.
Wanneer er meerdere vergrootglazen geselecteerd
zijn, zal de kaart de geselecteerde trackers
weergeven.
3. Horizontale streepjes
Wanneer u op de drie horizontale streepjes klikt, verschijnt de informatie over
desbetreffende tracker
-

Locatie
Positie
Hoogte
Richting
Snelheid
GPS en
Eventueel batterijpercentage

Onder de trackers in het menu verschijnt eveneens een datum en tijdstip. Deze
data geeft aan wanneer de tracker voor het laatst zijn gegevens met de My GPS
Tracker server heeft gecommuniceerd.
3.2

Notificaties

Notificaties voor uw tracker zijn in te stellen op de desktopversie van de My GPS
Tracker tracking portal. Op uw app kunt u via de menu-optie zien welke
notificaties binnen zijn gekomen op de server. Dit kan bijvoorbeeld -afhankelijk
van welke notificaties u in heeft gesteld- een alarmsignaal of verlaten geofence
zijn.

3.3

Geschiedenis

De geschiedenis laat u zien waar uw tracker is
geweest binnen een bepaald tijdsbestek. Dit kunt
u zelf instellen aan de hand van tijdsfilters.
Wanneer u een periode heeft ingesteld, wordt de
route weergegeven door middel van een rode
lijn. Een blauwe P (parkeren) geeft aan dat de
tracker zich niet verplaatst heeft. Klik op de P om
informatie over de stop te weergeven.
Wanneer uw tracker niet is verplaatst binnen het
ingestelde tijdsbestek krijgt u automatisch de
melding ‘geen data beschikbaar’.
Heeft de tracker zich wel verplaatst tijdens het
ingestelde tijdsbestek, maar krijgt u toch de
melding dat er geen data beschikbaar is? Login
dan uit, en opnieuw in op de app.
3.4

Instellingen

De instellingen in de My GPS Tracker portal én
app zijn vooraf door ons ingesteld. Hierdoor
voldoen de standaardinstellingen om uw tracker
optimaal te gebruiken. Toch kan het zijn dat u bepaalde instellingen wil
veranderen naar uw eigen voorkeuren. In de instellingen kunt u o.a. tijdzone,
temperatuureenheid, vloeistofeenheid, taal en afstandseenheid instellen.
3.5

Afmelden

Klik op afmelden om u uit te loggen. U meldt zich
dan alleen af in de app. Als u eventueel ingelogd
bent op de PC blijft u gewoon ingelogd op de PC.
Na het afmelden, logt u een volgende keer
opnieuw in door uw e-mailadres en wachtwoord
te gebruiken.

