Snabbguide vid start av redKnows SBX-3 Mini Tracker
1.Sätt in SIM-kortet
enligt bilden till höger.
Viktigt att ha kontrollerat:
a. SIM kortet måste
vara aktiverat. (En del
operatörer kräver att
kortet registreras innan
det kan börja användas)
b. Om du har kontantkort: Finns det tillräckligt
med pengar på kortet?
c. PIN-kodlåset måste vara avstängt och det får
inte finnas någon vidarekoppling till telefonsvarare (kontrollera genom att sätta in kortet i en
mobiltelefon) Är du osäker, kontakta din mobiloperatör.
d. Kontrollera att det finns nummerpresentation
(sätt in SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och
kontrollera att numren på inkommande samtal
visas i mobiltelefonens display).
e. Kontrollera att SIM-kortet är isatt på rätt håll
(se figuren ovan).
f. När SIM-kortet sätts in eller tas ur måste
SBX-3 vara avstängd (de svarta kablarna bortkopplade från jord och ej i kontakt med varandra). Så här gör man också om man vill stänga
av larmet under vintern, (koppla ifrån jord och
dela på dom 2 svarta kablarna)
Tag god tid på dig när du följer stegen nedan.
Skulle du ta för lång tid på dig går larmet ner
i viloläge. Du kan då väcka upp larmet igen
genom att trycka på låsupp-knappen på fjärrkontrollen.
När du trycker på låsupp-knappen skall lysdioden RF tändas. Detta betyder att fjärrkontrollen
har kontakt med SBX-3. Om detta ej fungerar,
se manualen sid 17
2. Anslut SBX-3 så som visas i kopplingsschemat på nästa sida. Röd kabel ansluts till (+)
och de svarta kablarna till jord (-). Om grå kabel (9) inte används, skall denna kopplas direkt
till jord (-). Se till att du har god mottagning på
GPS antenn och GSM antenn
3. SBX-3 börjar nu att läsa från SIM-kortet.
Röd GPS lysdiod är tänd och grön SYS lysdiod
blinkar.

4. Tryck T fyra gånger
och därefter SOS en
gång på fjärrkontrollen.
(På SIM-kortet skapas nu en telefonbok som
dina nummer sedan skall sparas i.) Röd GPS
lysdiod blinkar och grön SYS lysdiod är tänd.
5. Vänta tills gul GSM lysdiod och grön SYS
lysdiod blinkar. Nu skall röd lysdiod vara tänd,
antingen med fast sken eller blinka beroende
på om SBX-3 har fått kontakt med GPS-satelliterna. Alltså, röd, grön och gul lysdiod skall
blinka när systemet är operativt. (Det går att gå
vidare till punkt 6 även om den röda lysdioden
ej blinkar) OBS! Röd lysdiod skall dock blinka,
senast 60 minuter efter att larmet startats upp.
6. Nästa steg är att gå in på www.axtech.se och
ange vilka telefonnummer som skall ta emot
SMS från SBX-3 och vilka som skall kunna ta
emot status-SMS eller lyssna på mikrofonen.
Klicka på ”EZStart redKnows” i menyn och
skapa ett användarkonto genom att ange valfri
e-postadress och välja ditt lösenord. Vid behov,
välj språk i menyn uppe till höger. Detta blir ditt
personliga konto som endast du kan logga in
på.
a. Klicka på flik 2 Personlig information och
lägg in dina uppgifter. Glöm ej att spara uppgifterna! (klicka på SPARA/SAVE)
Längst ner på denna sida finns även möjlighet
att skriva ut dokumentet som du kan skicka in
till försäkringsbolaget om så önskas. Klicka på
länken ”Generate document”
b. Gå till flik 3, Checklista och kontrollera enl.
flik 3. Fortsätt därefter till c: Grundinställning
c. Grundinställning, flik 4.
Lägg här in mobilnummer (SIM- kortstelefonnummer) till SBX-3 och mobilnumret till larmmottagare 1, (t.ex. din egen mobiltelefon).
Glöm ej att spara innan du går till nästa steg!
(klicka på SPARA/SAVE)
d. Flik 5 Avancerat
Under denna flik lägger du in andra alarm-

VÄND

mottagares telefonnummer. Nederst på denna
sida finns arean för Geofencelarm. Vi rekommenderar att du ställer denna på 0,08. Glöm ej
att spara!! (klicka på SPARA/SAVE)
e. Gå därefter till Skicka, flik 6. Där skall du
klicka på SÄND-knappen. Då skapas ett eller
två SMS, beroende på hur mycket information
som skall skickas. Om två SMS skapas får du
skicka en gång till efter några minuter. Informationen skickas till din SBX-3.

Felsökning
Sirenen tjuter 3 gånger när du larmar på med
fjärrkontrollen. Detta är en varning att någon av
sensoringångarna är aktiverad. Larmet går
därför inte att larma på.

Inget SMS när du ringer till SBX-3.
- Dålig mottagning på GSM nätet
- Ring igen.
- Placera om Mobil (GSM) antennen.
- Gör om, kontrollera inställningar på hemsidan
OBS! Om du vid något annat tillfälle går in
- Kontrollera att SIM-kortet ej har pinkod.
och gör ändringar av mobiltelefonnummer och - Nummerpresentatör skall finnas
personlig information du lagt in på din hemsida, - Röstbrevlådan skall vara frånkopplad
skall du ALLTID först trycka på SAVE/Spara på (vissa telefonoperatörer måste hjälpa dig ta bort
den sidan du gjort ändringarna. Sedan under
röstbrevlådan - du kan då inte göra detta själv)
flik 6 (skicka) klicka först på Clear History och
- Har GPS-antennen bra mottagning? (Blinkar
sedan därefter på SÄND-knappen.
röd lysdiod?) Montera antennen så fritt som möjligt. Prova.
7. Nu är SBX-3 Mini Tracker klar att använda.
Prova att ringa SBX-3 från ditt mobiltelefonnummer. Larmet ger då upptagetton och inom
OBSERVERA
vanligtvis en minut får du ett SMS från larmet
Samma telefonnummer kan inte användas för att
som innehåller statusinformation och position.
få ett statusmeddelande och lyssna på mikrofonen. Två olika telefonnummer ska användas!
8. Använd fjärrkontrollen genom att larma av eller på. Önskas mer information, läs i den medföljande manualen.
Kopplingsschema

1 Vit
Antenn (för fjärrkontrolll)

2 Orange

3 Gul
SBX-3

GPS

Mikrofon

GSM-antenn

Ej aktiv!!

Relä (tillbehör)

4 Grön
Siren

12V

5 Brun/vit
Ingång, inte aktiv
12 Svart

6 Blå

Inbyggt reservbatteri, Jord

Dörrkontakt ingång. (tillbehör).
NO. Positiv aktivering

10 Röd

8 Lila
7 Svart

Sensor1 ingång, t.ex för vibrationssensor (tillbehör)
NO. Negativ aktivering. 3 jordpulser inom 6 sek.

Säkring
I/O specifikationer:

9 Grå

Huvudbatteri: 12 V, 24V
eller 10V -30V.

Sensor2 ingång, t.ex.
för magnetkontakt
NC. Positiv aktivering.
(Ingången ska vara jordad om
den inte används).

Ingång 6, 11: Max 30V
Utgång 3: Max 300 mA

11 Brun
Tändningslås-ingång. Positiv
aktivering

Huvudbatteri
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