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Gebruiksaanwijzing Globaltrace tracker G200 en G950 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Globaltrace gps-tracker. Het apparaat is eenvoudig te installeren 

met onderstaande aanwijzingen: 

• Opladen accu: 

Laad de accu van het apparaat op door de bijgeleverde kabel, met lader in het apparaat te 

plaatsen. Hiertoe kunt u het rubberen kapje openen en de stekker er in plaatsen. Na 24 uur is 

het apparaat geheel opgeladen, het rode lampje is dan gedoofd. De accu van de G200 heeft 

een gebruiksduur van ca 240 dagen, de accu van de G950 ca 90 dagen. 

 

• Simkaart opwaarderen: 

De bijgeleverde simkaart kunt u opwaarderen door de kaart even in een mobiele telefoon te 

plaatsen en de gebruiksaanwijzing van de kaart te volgen. De simkaart mag geen pinbeveiliging 

hebben ingeschakeld.  Standaard heeft de kaart geen beveiliging, eventueel kunt u de 

beveiliging via uw telefoon waar de kaart in zit uitschakelen. 

 

• Simkaart plaatsen: 

Aan de lange achterkant van de gps-tracker zit een rubberen klepje, open deze en rechtsboven 

ziet u de sleuf voor de simkaart die u plaatst met de contacten naar beneden. 

 

• Aan- uitschakelaar: 

Naast de simsleuf zit een aan- en uitschakelaar, zet deze aan voor het gebruik. Het apparaat is 

nu gebruiksklaar. 

 

• Locatie opvragen: 

Om de locatie van de gps-tracker op te vragen hoeft u alleen maar het apparaat te bellen met 

uw mobiele telefoon. Nadat de telefoon over gaat volgt een voicemail. Verbreek het gesprek 

en vrijwel direct krijgt u een sms terug met de positie en een link naar Google Maps waar u de 

positie kunt zien. 

 

Extra functies inschakelen: 

• Eigenaarsrechten instellen: Voor de extra functies dient u eenmalig een eigenaarsnummer in 

te voeren. Stuur een sms naar het apparaat met de code: admin123456 gevolgd door een 

spatie met uw telefoonnummer. Voorbeeld admin123456 0031622334455. Het apparaat zal 

de code “admin ok” terugsturen. 

• Locatie opvragen: stuur per sms de code G123456# en u ontvangt een bevestiging terug. 

• Verplaatsingsalarm aan: stuur de code shock123456 en u ontvangt een bevestiging terug 

• Verplaatsingsalarm uit: stuur de code noshock123456 en u ontvangt een code terug 
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Als het niet functioneert: 

• Bel naar het nummer van de tracker: 

1. Als u de telefoon hoort overgaan maar u krijgt geen bericht, probeer het dan even op 

een andere plaats waar wellicht een betere ontvangst is. Het kan ook zijn dat u geen 

beltegoed op de simkaart in de gps-tracker heeft. 

2. Als u geen beltoon hoort maar de tracker direct op de voicemail overgaat dan heeft 

de tracker geen toegang tot de simkaart. Controleer of de simkaart is geactiveerd, of 

de pincode is uitgeschakeld en of de simkaart correct in de tracker is geplaatst. 

3. Controleer of de aan- uitschakelaar van de tracker op “on” staat. 

 

Live App gebruiken 

Er is een gratis app beschikbaar voor smartphones (Apple en Android): LKGPS, download deze app op 

uw smartphone via de appstore en instaleer deze. Om de app te activeren drukt u op de button Imei/id 

de volgende gegevens in:  

1. Server name: WWW.LKGPS.NET 

2. Tracker ID: staat op sticker op de tracker 

3. Wachtwoord: 123456 

 

Extra optie instellen: 

De gps-tracker legt per 5 minuten de locatie vast. Dit geeft een voldoende nauwkeurig beeld, maar als 

u dat wilt veranderen kan dat. Dit heeft wel gevolgen voor de gebruiksduur van de accu. Maar u kunt 

het simpel zelf veranderen: Stuur een sms met de code upload123456 en daarna het aantal seconden 

dat er tussen een locatievastlegging moet zitten. Voorbeeld: voor een tussenpoos van 120 seconden 

stuurt u de code upload123456 120. 

 

Heeft u hulp nodig? 

U kunt 24 uur per dag contact leggen met de importeur van het apparaat door een mail met uw vraag 

te sturen aan: info@gpspartner.nl. 


