
MT INSTALLER
BRUGERVEJLEDNING



1 - Installer app

MT installer er tilgængelig i Google Play Butik og 
i Apple AppStore

2 - Log ind

Når appen åbnes første kan skal du logge ind på 
din konto med dit login.

Når du logger ind første gang, kommer der et 
vindue frem hvori du skal oprette en kode (PIN) 
på 4 cifre. 

Denne kode skal bruges hver gang appen åbnes 
eller telefonen går i standby.

3 - Arbejdstilstande

3.1 - Installation af ny enhed
Menuen “Create new contract” bruges til at 
installere en ny enhed og oprette en kontrakt, 
som ikke før har været aktiveret i systemet. 

Trin 1 - Enhed
Indtast IMEI og serienummer (SN) som står på 
enheden og kassen. 

Klik på søge ikonet for at bruge kameraet på 
telefonen til at scanne koden. Derved slipper du 
for manuelt at taste det ind.
Tryk “Next” for at fortsætte.



Nu skal der udfyldes en kontrakt, med 
køretøjsinformationer, kundeinformationer, 
abonnement m.m. 

Trin 2 - Køretøjsinformation
Udfyld informationen om køretøjet (“Vehicle 
info og “Car vendor”), herunder stelnummer 
(VIN), registreringsnummer osv.

Når du har indtastet den nødvendige data, 
trykker du på “Save” for at gemme.

Når du har indtastet den nødvendige data, 
trykker du på “Save” for at gemme.

Trin 3 - TSP info
Vælg forhandler, land og sprog. De fleste af 
disse informationer vil typsisk være udfyldt på 
forhånd.

Når du har indtastet den nødvendige data, 
trykker du på “Save” for at gemme.



Trin 4 - Abonnement
I menuen “Product choice” vælges det 
abonnement kunden ønsker.

Trin 5 - Kundeinformation
I menuen “Client information” udfyldes 
kundens information. Det er vigtigt, at du skriver 
landekoden “45” foran telefonnummeret. 
Undlad “00” og “+”.

Når du har indtastet den nødvendige data, 
trykker du på “Save” for at gemme.

Trin 6 - Forsikring
I menuen “Insurance” er det muligt at skrive 
informationer om kunden forsikring på kundens 
køretøj. Dette er valgfrit.

Trin 7 - Installationsbillede
I menuen “Device photo” er det muligt at tage 
billeder af installationen i bilen.

Dette kan bruges til at finde trackeren på et 
senere tidspunkt

Billede skal refketere et generelt billede af bilen 
samt lokationen af trackeren .



Trin 8 - Færdiggørelse
Når alle informationer er udfyldt, skal du trykke 
på “To create the voucher”.

Nu kommer der et vindue frem hvor du skal 
bekræfte registreringen. Når du gør det, vil der 
med det samme blive sendt en SMS til kunden 
med login oplysninger til app og webportal. 

Nu bliver du sendt videre til OBU 
aktiveringsmenuen, hvor du skal aktivere selve 
trackeren. 

Send “Initalization” kommandoen for at aktivere 
trackeren. Dette kan tage et par minutter. Når 
status ændrer sig til “Activated” er trackeren 
aktiv og klar til brug. 

Du kan nu trykke “Exit” og installere en ny 
tracker. 

4 - Installer tilbehør

For at installere tilbehør til en tracker, skal du gå 
ind i “Binding WiMeta accessory to the device”.

Trin 1 - Enhed
Her vælger du den enhed tilbehøret skal kobles 
til.



Trin 2 - Vælg tilbehør
Nu vælger du hvilket modul til vil koble til 
trackeren. Skriv den specifike WiMeta adresse, 
som står på indpakningen til tilbehøret.

Tryk “Next”

Trin 3 - Aktivering
Følg instrukserne som er beskrivet for at aktivere 
tilbehøret og forbinde det til trackeren.






