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MVT340 Vejledning 

Forord 

Tillykke med din nye GPS tracker MVT340. 

Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, 

før du bruger dette produkt. 

Brugermanualen kan ændres uden forudgående varsel. 
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1. Copyright og ansvarsfraskrivelse  
Denne brugsanvisning, eller dele heraf, kan ikke reproduceres til ethvert formål, uden skriftlig aftale 
med SmartGPS, eller anvendes i anden form, hverken elektronisk eller papirform, herunder 
fotokopiering. 
Under ingen omstændigheder kan SmartGPS holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, 
tilfældige eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til økonomiske tab, personskade og tab af 
aktiver og ejendom), der udspringer af brugen eller brug produktet eller dokumentation. 

2. Anvendelse  
 Køretøj Realtids Tracking 

 Bilsikkerhed/Anti-Hijack 

 Flådestyring 

3. Muligheder  
 SiRFIII GPS og Quad Band GSM 850/900/1800/1900Mhz 

 AGPS (med GSM Base Station ID) 

 Track via SMS/GPRS(TCP/UDP)(MEITRACK Protocol) 

 Track on Demand 

 Track  via Tidsinterval 

 Track via Distance Interval 

 Track via Mobiltelefon 

 Indbygget Bevægelses Sensor 

 850mAh Intern Backup Batteri 

 SOS Alarm 

 Geo-fence Alarm 

 GPS Død Område Alarm 

 Lavt Batteri Alarm 

 Hastigheds Alarm 

 Bugserings Alarm 

 GPS Antenne Afbrydelses Alarm 

 Ekstern Strøm Afbrydelses Alarm 

 Kilometer Rapportering 

 Afbryd Motor (Relæ tilbehør) 

 2 Digitale Inputs, (negativ, positiv trigger), 1 output. 

 1 Analog  Input Detection 
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4. Hardware Installation  

4.1 MVT340 og Tilbehør 
 MVT340 enhed med batteri 

 GPS Antenne 

 GSM Antenne 

 I/O Kabel 

 SOS Knap 

 USB Data Kabel 

 CD 
 
 

 

On-Off / GSM LED / GPS LED  

 

 

 

GSM Antenne GPS antenne USB PORT PIN (Power I/O) 

 

4.2 Installer SIM kort 
Tjek at SIM kortet virker og der er penge på hvis det er et taletidskort (test evt. i en mobiltelefon at 
den kan sende/modtage SMS) 
 
Vigtigt: Tjek at SIM-koden (pinkode anmodning) er fjernet fra SIM-kortet som installeres i trackeren. 
 
Hvis du vil benytte funktionen hvor trackeren svarer tilbage på et opkald, med information om position, 
skal du også tjekke at det SIM-kort der ringes fra, viser sit nummer, ellers kan trackeren ikke svare 
tilbage. 
Inden installation af SIM-kort, skal du sørge for at slukke for MVT340. 
Fjern skruerne og front coveret på trackeren.  
 

 
Indsæt SIM-kortet ved at skubbe det ind I holderen. Chippen skal vendes mod forbindelses polerne. 
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Sæt front cover og skruerne I igen. 

 
 

4.3 Installer I/O Kabel 

 

 

PIN Farve Beskrivelse 

1 (POWER) Rød Input 9~36v (12v anbefalet) 

2 (GND) Sort Stel 
3 (SOS) Hvid Digital input 1 (negativ) 

4 (GND) Sort Stel (default SOS kabel) 

5 (IN2) Hvid Digital input 2 (positiv) normal anvendelse til ACC 

6 (GND) Sort Stel 
7 (AD) Blå 10bit analog input. 06v detektion. 

8 (OUT) Gul Output 
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Installation/Forbindelses eksempel 9v~36v: 

1) Power/GND (PIN1,PIN2) 
 
Forbind GND (stel)) og Power (Rød) ledningerne til batteriet.  

 
2) Digital Input (Pin3, Negativ trigger) 

 
 
3) Digital Input (Pin5, Positiv trigger) 
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4) Output (Pin8) 

 

 
5) Analog Input (Pin7) 

 
Se engelsk manual for uddybende forklaring til dette punkt. 
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4.4 Installer GPS/GSM Antenner 

 

GSM Antenne/GPS Antenne 
Forbind GSM antennen til SMA stikket som er markeret med teksten ‘GSM’.GSM antennen er ikke 
retningsbestemt, så du kan gemme den hvor du ønsker det. 
Forbind GPS antennen til GPS stikket som er markeret med teksten ‘GPS’. Bedste placering for GPS 

antennen er så højt som muligt. GPS antennen er retningsbestemt, sørg for at den vender opad og 

ligger så fladt som muligt. Fastgøres evt. med 3M tape. 

Bemærk: GPS antennen må ikke afskærmes af metal. 
 

 

5. Montering af MVT340  
Hvis montering er nødvendigt, kan de 4 skruehuller anvendes, der er 2 i hver side. 
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6. LED lamper 

 

Tryk og Hold Power key knappen inde 3~5 sekunder for at tænde/slukke MVT340. 

GPS LED (Blå) 

Tændt  En knap er aktiveret eller input er aktiv  

Blinker (hvert 0.1 sekund)  Initialiserer 

Blinker (0.1 sekund tændt og  2.9 
sekund slukket)  

MVT340 har GPS signal (GPS fix)  

Blinker (1 sekund tændt og 2 
sekunder slukket)  

MVT340 har ingen GPS siganl (GPS fix)  

GSM LED (Grøn) 

Tændt Indgående opkald igang / et opkald er aktiv 

Blinker (hvert 0.1 sekund) Initialiserer 

Blinker (0.1 sekund tændt og  2.9 
sekund slukket) 

MVT340 er forbundet til GSM netværket 

Blinker (1 sekund tændt og 2 
sekunder slukket) 

MVT340 er ikke forbundet til GSM netværket  

 

7. Tracker Konfiguration 
Forbind USB Data kablet mellem MVT340 og PC, og benyt Parameter Editor til opsætning af 
MVT340. 

 
Se venligst Parameter Editor bruger manual for mere information om opsætning og funktioner. 

 
Se venligst SMS kommando Protokol manualen for mere information omkring SMS kommandoer til trackeren. 

Spørgsmål: skriv til vores support på email: support@smartgps.dk 
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