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Bästa Kund,
Tack för att du har valt en Meta Trak produkt.

Meta Trak är en telematik produkt som 
låter användaren hantera och positionera fordonet, 

samt få meddelanden om relevanta händelser.

MetaTrak mobilapplikation är gratis i nedanstående appstores. Om du har en 
QR kod läsare, läs av QR koderna nedan för direkt access till respektive appstore.  

LADDA NED DIN MOBILAPP!
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ALLMÄN INFORMATION

Introduktion
Tack för att du har valt MetaTrak GPS söksystem. Det är ett system som 
konstruerats för att spåra ditt fordon via GPS i händelse av stöld. Enheten 
som installerats i ditt fordon kommunicerar via GSM/GPRS med en 
centraldator (server). Servern är ansluten till en larmcentral som övervakar 
ditt fordon dygnet runt.

Vid ett larm hanterar larmcentralen stölden, kontaktar bilägaren för att få en 
bekräftelse, kontaktar den lokala polisen vid behov, samt spårar och säkrar 
fordonet. Med säkring av fordonet menas att larmcentralen fastställer 
fordonets stillastående position för att ge möjlighet till polisen att återta 
fordonet. Om andra speciella åtgärder önskas vid stöld kan man avtala detta 
direkt med larmcentralen. Dessa speciella åtgärder ingår ej i årskostnaden 
för MetaTrak abonnemanget utan faktureras separat av larmcentralen. 
Två olika abonnemangstyper (SMART och TOP) finns tillgängliga och med 
löptid på 1 år eller 3 år.

Innan systemet kan fungera
Innan systemet kan fungera skall installatören ha monterat MetaTrak 
enheten i fordonet och skickat den information som krävs för att starta upp 
systemet till Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB. Under installationsprocessen 
kommer installatören att testa systemet i samverkan med Ingeniörsfirman 
M.Sjöberg AB.

Abonnemangskontraktet skall fyllas i, skrivas under och skickas så snart 
som möjligt till Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB. E-post: info@sjobergab.se 
(originalet skickas med brev, se postadress på sista sidan).
När abonnemangskontraktet inkommit aktiveras systemet av 
Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB och ett SMS skickas det mobilnummer som 
angivits som första nummer i avtalet.

Larmcentralen kontaktas i händelse av stöld av fordonet. Ingeniörsfirman 
M.Sjöberg AB kontaktas vid abonnemangsfrågor eller andra frågor. Vänligen 
läs igenom denna bruksanvisning noggrant. Om ovanstående beskrivna 
åtgärder är utförda kommer systemet att vara aktivt när du hämtar ditt 
fordon från installatören.
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1. INSTRUKTION i KORTHET 

1.1 Systemets funktion
Här är några grundläggande saker att tänka på:

1. Lägg in telefonnumret till larmcentralen i mobiltelefonen hos alla förare 
som skall använda fordonet. 

2. Alla dokument för installation, abonnemang och manualer ska på ett 
säkert sätt (inte i fordonet då det är konfidentiell information) förvaras av 
ägaren till fordonet. 

3. Kontakta omedelbart Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB om dina kontakt- 
eller fordonsuppgifter har ändrats till exempel vid adressändring, nytt 
mobiltelefonnummer, ny personlig registreringsskylt, ändring av adress, 
vill ändra/har glömt identifieringsord, etc. Detta är mycket viktigt för att 
larmcentralen alltid skall kunna nå fordonsägaren samt att på ett korrekt 
sätt kunna spåra fordonet i händelse av stöld. 

4. Om ditt fordon är stulet och du inte har kontaktats av larmcentralen skall 
du omedelbart kontakta och anmäla stölden till larmcentralen, polisen 
och försäkringsbolaget. 

5. Om du måste transportera fordonet med bärgningsbil, tåg eller bilfärja 
med tändningen avslagen skall du aktivera transportläget via din 
mobilapplikation så att inga falsklarm skickas till larmcentralen. 

6. Om du skall lämna bilen på verkstad för service eller reparation skall du 
aktivera underhållsläget via din mobilapplikation så att inga falsklarm 
skickas till larmcentralen om fordonsbatteriet kopplas bort. OBS! Glöm 
inte att deaktivera transport eller underhållsläget när transport/service/
reparation är klar.
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2. VAD GÖR MAN OM... 

2.1 Du har upptäckt att fordonet har stulits
Du har troligen redan kontaktats av larmcentralen som vill få bekräftat om 
stölden är verklig eller om det är ett falsklarm. Om du inte har blivit kontaktad 
ännu betyder det att larmcentralen inte ännu har larmats. Kontakta i så fall 
omedelbart larmcentralen och anmäl stölden. Larmoperatören kommer 
att aktivera stöldproceduren och spåra fordonet. Gör också en formell 
stöldanmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

2.2 Du har rånats på fordonet
Kontakta omedelbart larmcentralen och anmäl stölden. Larmoperatören 
kommer att aktivera stöldproceduren och spåra fordonet. Gör också en 
formell stöldanmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

2.3 Manipuleringsförsök på enheten i fordonet
Du har troligen redan kontaktats av larmcentralen som vill få bekräftat 
om stölden är verklig eller om det är ett falsklarm. Detta larm utlöses om 
strömförsörjningen till enheten bryts, till exempel vid urkoppling av 
fordonsbatteriet. Om det är början på ett stöldförsök kommer larmoperatören 
att aktivera stöldproceduren och spåra fordonet.

2.4 Fordonet bogseras eller transporteras
Aktivera transportläget via din mobilapp eller webbportal. Därmed undviks 
falsklarm till larmcentralen vid bogsering eller transport av fordonet med 
avslagen tändning. Glöm inte att deaktivera transportläget när transporten 
är klar.

2.5 Fordonet skall lämnas in för service
Aktivera underhållsläget via din mobilapp eller webbportal. Därmed undviks 
falsklarm till larmcentralen vid service eller reparation av fordonet. Glöm inte 
att deaktivera underhållsläget när service/reparation är klar.

2.6 Du måste ändra dina kontaktuppgifter eller byta fordon
Kontakta Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB vid ändring av dina kontaktuppgifter, 
fordonsuppgifter, etc. Vid fordonsbyte och överflyttning av enheten, måste 
enheten vara i underhållsläge innan enheten demonteras för att undvika 
fasllarm.

2.7 Du vill avsluta abonnemanget
Kontakta Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB för att avsluta abonnemanget.
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3. TELEFONNUMMER 

För att komma i kontakt med larmcentralen eller Ingeniörsfirman M.Sjöberg 
AB, så kan du ringa de telefonnummer som står angivna i SMS:et som du 
mottog i samband med aktiveringen av systemet.

VIKTIGT!
Lägg in telefonnumret till larmcentralen i mobiltelefonerna för de personer 
som använder fordonet.

3.1 Kontakta larmcentralen (endast i händelse av stöld av fordonet)
Kontakta larmcentralen via telefon. Larmcentralens uppgift är att agera om 
du har rånats på ditt fordon eller om fordonet har stulits. Larmoperatören 
kommer att ställa några frågor av identifieringsskäl. Du får bland annat en 
fråga om det kontrollord/kod som du har angivit i abonnemangsavtalet. 
Larmcentralen är i tjänst, dygnet runt, både vardagar och helgdagar.

3.2 Kontakta Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB (frågor av allmän karaktär)
Kontakta Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB. Kundtjänsten hjälper dig med frågor 
om ditt MetaTrak system eller när du behöver information av administrativ 
typ vid kontraktsfrågor, information om kostnader, adressändring, o.s.v. 
Kundtjänsten skall också kontaktas vid försäljning av fordonet eller vid 
fordonsbyte och överflyttning av GPS larmsystemet för att undvika falsklarm 
vid demontering av systemet. Kundtjänsten är tillgänglig på vardagar mellan 
kl. 09.00 - 16.00.
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4. SYSTEMFUNKTIONER 

4.1 Systemkomponenter
Systemet består av en GPS/GSM/GPRS enhet som är installerad på en dold 
plats i ditt fordon.

4.2 Funktion
Systemet har ett så kallat ankarlarm/rörelselarm som känner av om fordonet 
förflyttas mer än cirka 300 meter med tändningen avslagen. Utlöst larm 
skickas omedelbart till larmcentralen. Positioneringen av fordonet (i hela 
Europa) sker via svensk larmcentral i händelse av t.ex, stöld.  Om ingen 
position kan erhållas, visas den senast kända positionen.
Enheten är ansluten till fordonsbatteriet och har dessutom ett inbyggt 
backupbatteri som strömförsörjer enheten i händelse av strömavbrott. 
Driftstiden med fordonsbatteri på 45Ah utan underhållsladdning är minst 1 
år i vila och minst 1 månad för sändning och mottagning vid normal sökning 
och spårning. Observera att fordonsbatterier bör laddas en gång i månaden 
om fordonet står avställt under vissa perioder.

4.3 Periodisk hälsokontroll
Enheten i fordonet utför periodiskt en hälsokontroll var 12:e timme genom 
att via mobilapplikationen meddela sin position och fordonsbatteriets 
status. Om ett potentiellt problem upptäcks skall du kontakta kundtjänst för 
att utföra extra kontroller. Kundtjänst kan begära att du skall kontrollera ditt 
system hos din installatör.

4.4 Logg
Alla systemets händelser, oavsett typ, loggas av Meta Systems och kan i 
efterhand kontrolleras på begäran.

4.5 Larm och meddelanden
Användaren får meddelande via SMS, pushmeddelande i mobilappen eller 
e-post vid följande händelser i systemet:
• Fordonsrörelse med avslagen tändning
• Avbrott i strömförsörjning till enheten 
• Låg spänningsnivå för fordonsbatteri eller backupbatteri 
• Krasch
• Abonnemangets löptid är på väg att förfalla (30, 15, 7 och 1 dag innan 

förfallodatum)
• Välkomstmeddelande
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5. ACCESS TILL TJÄNSTEN

5.1 Åtkomst via MOBILAPP:
1. Hämta appen Meta Trak som finns tillgänglig gratis på Apple Store (för iOS) 

och Google Play (för Android).
2. Logga in med det «Login» och «Lösenord» som mottogs i det SMS som 

skickades när systemet aktiverades i samband med installationen och klicka 
på «Logga in».

3. Ange en valfri personlig 4-siffrig PIN kod vilken kommer att krävas varje gång 
du öppnar appen.

5.2 Åtkomst via WEBBPORTAL:
För att komma åt webbportalen “LITE” är det nödvändigt att öppna webbläsaren 
i din smartphone/surfplatta eller dator och ange länken:

lite.metatrak.it
Logga in med det «Login» och «Lösenord» som mottogs i det SMS som 
skickades när systemet aktiverades i samband med installationen och klicka 
på «Logga in».
Systemet är kompatibelt med de vanligaste webbläsarna.
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6. AKTIVERING AV ENHETEN 

Procedur som endast skall utföras en gång efter installation, om den valda tjänsten 
efterfrågar detta. Proceduren kommer att utföras automatiskt av systemet, utan 
att frågan ställs, om tjänsten kräver detta.
OBS: Om proceduren redan utförts via någon annan enhet (smartphone/
surfplatta eller PC) eller av tjänsteleverantören i samband med registrering 
av abonnemanget visas inte detta steg.

När användargränssnittet öppnas första gången, kommer detta enda kommando 
att aktivera produkten och starta abonnemanget (om kommandot inte visas är 
produkt och abonnemang redan aktiverat):

6.1 Aktivering av enheten via MOBILAPP:
När mobilappen öppnas första gången, efter inloggning, kommer det enda 
kommandot som visas att vara detta:

1. Tryck på kommandot.
2. Bekräfta genom att trycka på «OK».
3. Invänta bekräftelsen «Commando Sent».
4. Stäng mobilappen, vänta några minuter och starta mobilappen igen (ange PIN 

koden). Du skall nu ha access till mobilappens huvudmeny.

6.2 Aktivering av enheten via WEBBPORTAL:
När du öppnar webbportalen första gången är det enda kommandot som visas, 
det som aktiverar produkten och abonnemanget:

Efter några minuter aktiveras systemet och det är möjligt att använda enhetens 
funktioner.

1. Tryck på kommandot “Unit Activation”. 
2. Bekräfta genom att trycka på “OK”.
3. Invänta bekräftelsen “Commando Sent”.
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7. MENYER 

Funktionerna i menyn Tillgängliga kommandon är följande:

• Position request: Du kan manuellt begära fordonets aktuella position.
• Wireless engine START block / unblock*: Aktivering/deaktivering av “Trådlös 

startspärrmodul” (tillbehör).
• PrivacyMode On / Off: Blockerar och öppnar visning av data och fordonets 

positioner på kartan (sekretessläge på/av).
• ServiceModeOn: Sätter enheten i underhållsläge (service, reparationer, etc…).
• TransportModeOn: Sätter enheten i transportläge (bogsering eller transport 

med tändningen avslagen, etc…).
• ActiveModeOn: Återställer enheten till standardläge från underhållsläge eller 

transportläge.

För varje kommando begärs en bekräftelse för att skicka kommandot.

7.1 MENYN «KOMMANDON»

* Kommandona och dess ikoner visas endast i kombination med SMART, 
TOP och TRIP tjänster och ansluten startspärrmodul (tillbehör).
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Statusmenyn visar olika uppgifter om fordonet och enheten:

• Vägmätare (km): Visar totalt antal körda kilometer sedan enheten aktiverades. 
Det är möjligt att ändra värdet genom att klicka på raden, ändra värdet och 
sedan trycka på ” SPARA”.

• Driftstid (tim): Visar totalt antal driftstimmar sedan enheten aktiverades. Det 
är möjligt att ändra värdet genom att klicka på raden, ändra värdet och sedan 
trycka på ” SPARA”.

• Tändning: Status för fordonets tändning (motorn ingång = PÅ)  PÅ /  AV
• Startspärr:  Spärr Aktiv /  Spärr Inaktiv

Funktionen visas endast i kombination med startspärrmodul (tillbehör).
• Nästa service (tim): Låter dig ställa in en driftstid (i timmar) för fordonet och ett 

e-postmeddelande när värdet är uppnått.
• Nästa service (km): Låter dig ställa in en körsträcka (i kilometer) för fordonet 

och ett e-postmeddelande när detta värde är uppnått. Det är möjligt att ange 
de efterföljande stegen för kallelse till service.

• System driftläge: Status Normal/Transportläge/Underhållsläge
• Automatisk Startspärr: Indikerar status för automatisk startspärr (funktion 

som endast kan aktiveras av tjänsteleverantören) i kombination med tillbehören 
IdTag och Startspärrmodul.    

                Automatik är inte aktiv/  Automatik är aktiv
• Sekretess: Status Aktiverad/Deaktiverad
• Fordonsbatteri spänning: Spänningsnivån för fordonsbatteriet
• Fordonsbatteri status:        OK /  EJ OK
• Backupbatteri status:          OK /  EJ OK

7.2 MENYN «STATUS»
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Kartan visar fordonets position med angivande av adress (plats, gata och 
gatunummer) om sådan information är tillgänglig. Om fordonet rör sig anges den 
momentana hastigheten:

Ikonen “Min Position” visar positionen för den enhet som kartan visas 
på (smartphone/surfplatta eller PC) om funktionen är aktiverad. Den 
röda indikatorn visar användarens position i förhållande till den blå 
indikatorn som är fordonets position.

Med ikonen “Markör” kan kartan centreras på den senast kända 
positionen för fordonet.

När det gäller ett rörligt fordon är det möjligt att följa rörelsen genom att 
klicka på ikonen “Rutter” och sedan på “Färdväg”.

Kartan kan enkelt växlas mellan visning av standardkarta eller visning av 
satellitkarta eller hybridvy.

 
I kartbilden “Google” kan «Trafikinfo» information läggas till. 

 
Det är möjligt att söka en adress och centrera kartbilden.

Med funktionen “Google Street View” kan platser längs rutten ses i 
detalj där denna funktion är tillgänglig på kartan.

Positionen i realtid är beroende av den tjänst som ingår i det valda abonnemanget 
och nättäckningen för den installerade telematik enheten i fordonet och för den 
smartphone/surfplatta eller PC som används.

Endast på WEBBPORTAL

På höger sida av PC skärmen finns en sammanfattning av fordonets status:
1. Startspärr

(aktiverad eller deaktiverad)
2. Fordonsbatteriets spänning
3. Tändning PÅ eller AV
4. Driftsläge

(Normal eller Transport/Underhåll)
5. Körsträcka
6. Sekretessläge (aktiverat eller deaktiverat)
7. Snabblänk till menyn “COMMANDO” (se kapitel 3.1)

7.3 MENYN «KARTA»

2 3 4 5 61 7
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Det är möjligt att se en historik på kartan för körda rutter, uppdelade efter datum 
och tid.

Genom att välja ikonen             och sedan              är det möjligt att söka efter de rutter 
som har genomförts:

MOBILAPP > de senaste 30 dagarna WEBBPORTAL > de senaste 90 dagarna

7.4 MENYN «KARTA» - RUTTHISTORIK

Endast på WEBBPORTAL

Om du klickar någonstans på den uppritade rutten visas en rapport med samman-
fattande information.

1. Välj datum

2. Välj tid

Färdvägen kommer att ritas upp på kartan för 
de efterföljande 2 timmarna med indikeringar 
för:

  Detaljer för Stopp

  Detaljer för Parkering

Genom att klicka på ikonerna för stopp och parkering visas detaljerad 
information om datum, tid och varaktighet för stopp eller parkering.

S

P
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Menyn Historik ger en kort sammanfattning av händelserna under de senaste 24 
timmarna av fordonsanvändning:

• Tändning PÅ/AV för fordonet
• Krascher*
• Batteriavbrott
• Batteriets laddningsstatus
• Firmware uppdateringar på enheten

Genom att klicka på önskad rad kan du visa positionen på en karta för den 
aktuella händelsen.

7.5 MENYN «HISTORIK»

* Endast om funktionen ingår i det valda abonnemanget.
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Meta Trak kan skicka meddelanden för att rapportera anomalier/händelser *:

• Batterispänningen är under optimalt värde
• Frånkopplat fordonsbatteri
• Sannolik kollision
• Id Tag ej detekterad
• Id Tag batteri låg spänning
• Fordonsrörelse med tändningen avslagen 
• Fordonslarm utlöst

Meta Trak kan skicka meddelanden för att rapportera anomalier/händelser *:

7.6 MENYN «MEDDELANDEN»

Alla meddelanden som tas emot arkiveras i meddelandemenyn.

* Typen av meddelanden varierar beroende på det valda abonnemanget.
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Endast på WEBBPORTAL
Meta Trak tillåter dig att avgränsa ett område på kartan och bli informerad 
om fordonets rörelse in i och/eller ut från denna Geozon genom att ställa in 
anpassningsbara meddelanden.

Välj  ikonen GEOSTÄNGSEL för access till funktions-
inställningarna.

MetaTrak tillåter dig att ange en eller flera intressepunkter (POI) på kartan och 
bli informerad om fordonets rörelse nära dessa punkter genom att ställa in 
anpassningsbara meddelanden.

Välj ikonen POI för access till funktionsinställningarna.

7.7 Meddelanden för Geozon och POI (intressepunkt)

Efter att du har skapat en GEOZON och POI, följ anvisningarna i kapitlet «MENYN 
AVISERINGAR».

POI

GEOSTÄNGSEL
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Endast på WEBB

1. Välj ikonen Geostängsel för att komma åt funktionsinställningarna.

2. Tryck på knappen           för att skapa en ny Geozon.

3. Namnge Geozonen.

4. Välj den färg som skall tilldelas Geozon området genom att klicka på den 
färgade cirkeln.

5. Klicka på kartan flera gånger i följd för att bygga konturerna för det område du 
vill skapa. För att stänga omkretsen klicka på den första skapade punkten och 
välj «FÖRSLUT KONTUREN».  Eventuella justeringar kan göras genom att dra 
varje punkt i den skapade Geozonen.

6. Klicka på Spara  eller vid fel,  Radera

7. För att redigera en skapad Geozon, väljer du Geostängsel och klickar på ikonen

8. Utför proceduren igen för att ange ytterligare intressepunkter (POI).

7.8 Hur man skapar en Geozon

1

2 4
3 6

5

7
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Endast på WEBBPORTAL

1. Välj ikonen POI för att komma åt funktionsinställningarna.

2. Tryck på knappen        för att skapa en ny intressepunkt (POI)

3. Namnge POI

4. Flytta POI till önskad punkt på kartan

5. Klicka på Spara           för att lagra POI eller Radera

6. För att redigera redan lagrade POI, klicka på 

7. Utför proceduren igen för att ange ytterligare intressepunkter (POI).

7.9 Hur man skapar en POI (intressepunkt)
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Endast på WEBBPORTAL

1. Skapa Geozonen (se kapitel 3.8).

2. Välj menyn Aviseringar.

3. Klicka på knappen          .

4. Välj och klicka på raden Geostängsel control. 

5. Välj om du vill ange en minimitid efter vilken händelsen kommer att meddelas 
(uttryckt i minuter).

6. Ange önskat antal minuter.

7. Ange om meddelande skall skickas när fordonet ankommer och/eller lämnar 
Geozonen.

8. Välj önskad Geozon och tryck på   . 

9. Välj det eller de fordon för vilka du vill ställa in händelsen för.

10. Klicka på E-post och ange e-postadressen till mottagaren av meddelandet.

11. Ange den text som skall stå i e-postmeddelandet.

12. Välj veckodag och tidsintervall där du vill att meddelandet skall vara aktivt 
(valfritt).

13. Tryck på                  .

7.10 MENYN «AVISERINGAR»

Spara

Nästa

Geozon - skapa meddelande

2

1

4

5

6

3

7

8

13

9

10

11

12
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Endast på WEBBPORTAL

1. Skapa intressepunkten (POI) (se kapitel 3.9)

2. Välj menyn Aviseringar.

3. Klicka på knappen         . 

4. Välj och klicka på raden POI övervakning.

5. Välj om du vill ange en minimitid efter vilken händelsen kommer att meddelas 
(uttryckt i minuter). Ange önskat antal minuter i fältet.

6. Välj om du vill få meddelande när fordonet besöker POI eller lämnar POI.

7. Väl en av de tidigare skapade POI (om mer än en) och klicka på                    . 

8. Välj det eller de fordon för vilka du vill ställa in händelsen för.

9. Klicka på E-post och ange e-postadressen till mottagaren av meddelandet.

10. Ange den text som skall stå i e-postmeddelandet.

11. Välj veckodag och tidsintervall där du vill att meddelandet skall vara aktivt 
(valfritt).

12. Tryck på                   .

7.11 MENYN «AVISERINGAR»

Spara

Nästa

POI (intressepunkt) - Skapa meddelande

2

1

4

5

6

3

7

8

10

11

9

12
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Endast på WEBBPORTAL

1. Välj menyn Aviseringar.

2. Klicka på knappen       . 

3. Välj och klicka på raden Hastighetsövervakning.

4. Välj om du vill ange en minimitid efter vilken händelsen kommer att meddelas 
(uttryckt i minuter).

5. Ange önskat antal minuter.

6. Ange om meddelande skall skickas för överskriden hastighet eller för 
underskriden hastighet.

7. Ange hastighet. 

8. Tryck på            .

9. Välj det eller de fordon för vilka du vill ställa in händelsen för.

10. Klicka på E-post och ange e-postadressen till mottagaren av meddelandet.

11. Ange den text som skall stå i e-postmeddelandet.

12. Tryck på            . 

7.12 MENYN «AVISERINGAR»

Spara

Nästa

Hastighet - Skapa meddelande

1

3

4

5

9

10

82

6

7

12

11
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Endast på WEBBPORTAL

1. Välj menyn Aviseringar.

2. Klicka på knappen       . 

3. Välj och klicka på raden Stopp övervakning.

4. Tryck på            .

5. Välj det eller de fordon för vilka du vill ställa in händelsen för. 

6. Klicka på E-post och ange e-postadressen till mottagaren av meddelandet.

7. Ange den text som skall stå i e-postmeddelandet.

8. Tryck på            . 

7.13 MENYN «AVISERINGAR»

Spara

Nästa

Stopp - Skapa meddelande

1

3 6

42

7

5

8
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Endast på WEBBPORTAL

1. Välj menyn Aviseringar.

2. Klicka på knappen        . 

3. Välj och klicka på raden Tomgång övervakning

4. Ange det minsta antalet minuter efter vilka meddelandet komme att skickas.

5. Tryck på            . 

6. Välj det eller de fordon för vilka du vill ställa in händelsen för.

7. Klicka på E-post och ange e-postadressen till mottagaren av meddelandet.

8. Ange den text som skall stå i e-postmeddelandet.

9. Tryck på           .

7.14 MENYN «AVISERINGAR»

Spara

Nästa

Tomgång - Skapa meddelande

1

3 7

52

6

9

OBS: Överföringen av signalen för avstängd tändning kan i vissa fall skjutas upp, 
vilket påverkar tid och indikationer för funktionen «Tomgång övervakning».

4

8
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7.15 MENYN «INSTÄLLNINGAR»
I menyn “Inställningar” finns några inställningsfunktioner samt information:

• Kontoprofil: Information om inloggning, enheters namn och 
abonnemangstyp.

• Om MetaTrak/Program: Programversion för APP och  Qtrak Lite.
• Ändra användare: Låter dig logga ut och in igen som annan användare 

(med annat Login och Lösenord).
• Change language: Låter dig välja ett annat språk.
• Privacy Agreement: Informationsmeddelande om hantering av 

personuppgifter
• Välj måttenhet: Du kan välja mellan Km/0C eller Mile/0F.
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8.1 Hantering via MOBILAPP:

Det är möjligt att hantera flera fordon kopplade till samma konto (kund) från 
samma användarprofil. 

Klicka på        huvudmenyn; genom att trycka på knappen «Välj fordon» öppnas 
listan över de fordon som är kopplade till samma konto och du kan välja ett av dom.

8. HANTERING AV FLERA FORDON 

8.2 Hantering via WEBBPORTAL:
Det är möjligt att hantera flera fordon kopplade till samma konto (kund) från 
samma användarprofil.

Fordonen kommer att visas samtidigt på kartan.
För att snabbt identifiera positionen för ett fordon, klicka på  och därefter 
på ett fordon i listan som visar fordonen i samma flotta. Namnet på det valda 
fordonet kommer att visas uppe till höger.
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