
Vejledning for opsætning af teleudbyder 

 

Hvis du oplever at uret ikke kan synkronisere med SeTracker2 og uret står som ”device offline” 

Dette skyldes at dit ur skal opsættes til simkortets teleudbyder. 

For at lave denne opsætning, skal der sendes koder via sms, til simkortets telefonnummer som er i uret. 

HUSK AT INDSÆTTE SIMKORT I URET INDEN INDEN URET TÆNDES. 

Inden du starter med denne proces, skal følgende være klar: 

- Simkort indsat i uret 

- Der skal være data samt taletid på simkortet 

- Uret skal være opladt og tændt under processen   

 

For at fortage denne opsætning skal følgende beskeder sendes til uret via SMS 

 

Koden skal skrives præcis som den står, uden store bogstaver 

 

SMS 1. 

SEND:  pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# 

(Du vil herefter modtage en SMS retur hvor der gerne skal stå ok! i bunden af beskeden (se billede)) 

 

 

SMS 2. 

SEND: pw,523681,ip,52.28.132.157,8001# 

Denne gang vil du ikke modtage en sms retur og kan gå videre til at sende SMS 3.  

 



SMS 3. 

SEND: pw,123456,apn,internet,,,23801#   

Afhængigt af hvilken teleudbyder bruges, kan koden være anderledes.  

 (se i bunden af vejledning for koderne på de forskellige udbyder) 

 

Afslutningsvis efter SMS 3 er sendt, vi du modtage følgende retur: 

APN ok 

 

Efter dette lukker du SeTracker2 appen og genstarten appen igen, Nu kan du se på appen om uret er online 

og hvor det befinder sig.  

 

 

Bemærk venligst: 

Position på uret findes ud fra 3 forskellige metoder. 

1. GPS: mest nøjagtigt udendørs, da der anvendes GPS-satelitter. 

2. Wi-fi: Forholdsvis nøjagtigt både inden- og udendørs. Her anvender uret 

Wi-fi netværket til at finde en position. 

3. LBS: mindre nøjagtigt, da der her anvendes GSM-master til at finde 

en position. Barnets lokalitet vil derfor vises tæt på nærmeste GSM-mast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



APN koder 

 

Telenor:  pw,123456,apn,internet,,,23802# 

 

3 DK:  pw,123456,apn,data.tre.dk,,,23806# 

 

Telia:   pw,123456,apn,www.internet.mtelia.dk,,,23820# 

 

TDC:   pw,123456,apn,internet,,,23801# 

 

Oister:   pw,123456,apn,data.oister.dk,,,23806# 

 

Call me:  pw,123456,apn,websp,,,23820# 

 

YouSee:  pw,123456,apn,internet,,,23801# 

 

Fullrate:  pw,123456,apn,internet,,,23801# 

 

Telmore: pw,123456,apn,internet,,,23801# 

 

Lebara:  pw,123456,apn,internet,,,23802# 

 

 

 


