My Trackingpanel

Korte gebruiksinstructie
XMARK Lite II

XMARK Lite II
Aan- uit knop

Mini usb aansluiting voor
opladen

SOS noodknop
( staat standaard uitgeschakeld !)

Betekenis lampjes
Knipperend rood lampje betekent batterij wordt
geladen
Knipperend groen lampje betekent batterij is vol.

Knipperend blauw lampje betekent dat de uit GPS
positie kan bepalen.

Inloggen
Ga naar www.xmark.eu en ga naar inloggen op de bovenste balk.

Voer uw inlognaam in die u gekregen heeft middels de afleverbrief

Overzichtscherm
U heeft nu een overzichtsscherm met alle objecten

Focus tracker. Altijd de
persoon in het midden van
de kaart tijdens
verplaatsing.

Looptijd actief
abonnement

Geluid aan
en uit zetten

Verklaring van de tabjes

TOON ALLE

ZONES

LIJST VIEW

GOOGLE functies

ROUTING

Alle
apparaten
worden
getoond op de
kaart

Hierin kunt u
veilige zones
aanmaken en
bepalen of er
een melding
moet komen
bij zone
inkomen of
verlaten en
naar wie.

Hierin ziet u
alle units in
een lijst met
tekst.

Laat
verkeersintensivi
teit zien en
mogelijkheid van
de functie
streetview.

Hierin kunt u
de route zien
van het ene
apparaat naar
het andere
apparaat.

HISTORY

OPDRACHTEN

BEWEGENALARM

Hierin kunt u
de historie
van de
geselecteerde
unit
terugkijken.

Hierin kunt u
de frequentie
van het
apparaat
bepalen.

Met deze functie kunt u
eenvoudig nadat het
object stilstaat, op
bewegingsalarm
zetten. Als de unit gaat
bewegen ontvangt u
een sms en/of email.
Dit afhankelijk wat u
bij settings heeft
ingevoerd.

Zones aanmaken en beheren
ZONES

Hierin kunt u veilige zones aanmaken en bepalen of er een
melding moet komen bij zone inkomen of verlaten en naar wie.
Zone Cirkel

Zone Polygon

NAAM VAN DE VEILIGE ZONE
Hierin kunt u de zone een naam geven.
TYPE GEBIED
Hierin kunt u de keus maken van cirkel of polygoon..
ALARM
Wilt u alarm als het gebied betreed wordt of verlaten
wordt?
APPARAAT KEUZE
Op welk apparaat moet het gebied betrekking hebben?
SAVE
Opslaan van alle ingevoerde velden en de zone is
actief.

Ritrapportage en geschiedenis

GESCHIEDENIS

Alle historie opvraagbaar en ook af te spelen als route.

Status batterij en GPS signaal

HUIDIGE STATUS

In rust, Zones, Alarm, ect.
GPS STATUS

Indien in beweging kwaliteit GPS signaal.
BATTERIJ STATUS

Geeft aan hoe vol de batterij nog is.
Als de unit aangesloten is op de vaste stroom zal
het balkje afwisselend strepen tonen.

LAATSTE MELDING

Datum en tijdstip laatste melding.
LAATSTE COMMANDO

Laatste commando wat is verstuurd.
ABONNEMENT STATUS

Expiratiedatum van het abonnement en
resterende sms credits.

XMARK BV Eemnesserweg 2 1251 NC Laren NH Netherlands
Phone +31 (0) 35-53 99 800 Fax: +31 (0) 35-53 99 810
Internet: www.xmark.eu E-mail: info@xmark.nl
Bankrelatie: ING bank IBAN NL49 INGB 0655 6036 11 Bic: INGBNL2A
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 32094090 VAT nr. NL8143.98.479.B01

