
Byte av TRACKme`s interna batteri bör ske med intervall om 5-10 år för att säkerställa full funktionalitet 

TRACKme byte av batteri 

Arbetet är inte tekniskt svårt, men kräver tålamod, och att man tar hänsyn så att man inte skadar komponenter eller 

utsätter enheten för statisk elektricitet vid arbetet. Verktyg som behövs är en stjärnskruvmejsel samt en liten plattång. 

 

Batteribytet kan göras på plats i motorn men enheten skall först kopplas bort från huvudbatteriet genom att ta bort  

säkring eller koppla bort objektets huvudbatteri. Nyare enheter kan kopplas loss från kablaget med bajonettkontakten. 

Skruva loss de två skruvarna som sitter i gaveln med kablage. Dela gavel/

kablar försiktigt så att packningen släpper, och dra sedan isär enheten. 

 

Ta tag om båda kablarna till batteriet med fingrarna eller en liten plattång, 

drag rakt upp/lirka så att kontakten släpper från hylsan.  

 

Sätt det nya batteriet på plats, och anslut kontakten.  

OBS! Kontakten är polariserad! 

 

Skjut kåpan på plats igen. Tryck försiktigt ned kablar så att de inte kläms, 

och se till att packningen hamnar rätt i kanterna. Skruvarna sätts sedan 

tillbaka. 

OBS! Batteriet på tidiga TRACKme sitter fast med en liten bit dubbelhäftande tape. Lossa försiktigt batteri/tejp utan 

att punktera batteriet. Det nya batteriet skall ej tejpas. 

Gamla batterier skall lämnas till miljöstation för återvinning.   

SIM kort 

Batteri 

Status LED Skruvar 

Du har fått ett nytt SIM-kort till din TRACKme enhet. Detta är ett Telia Refill Kontantkort och är laddat med 50 Kr. 

 

Efter att SIM-kortet är utbytt och man kontrollerat att allt fungerar, kan kortet kopplas till valfritt abonnemang om 

man föredrar detta eller behållas som kontantkort. Om man väljer att behålla kortet som kontantkort bör man registrera 

kortet med ägare hos Telia, så att du kan se kortets saldo och ladda kortet i webbtjänst eller app. 

TRACKme byte av SIM-kort 

När TRACKme kopplas till ström så blinkar grön status LED oregelbundet, och efter ca 1 min blir blinkningen  

regelbunden med 1-5 blinkningar, följt av en kort paus som repeteras, detta är normalläge och visar enhetens  

signalstyrka på GSM nätet. 

 

Kort enkel/dubbel blinkning med 3-5 sekunders mellanrum betyder att enheten inte hittar GSM nät, kontrollera antenn 

osv. eller testa att bryta matning till enheten (ta ur säkring eller koppla loss kabel) i ca 1-5 minuter och försök igen. 

Om inte detta fungerar, rådfråga leverantör.  

 

Testa systemet genom att skicka STATUS? enheten svarar med batteristatus osv. Om enheten visar GSM täckning, 

men inte svarar, skicka RESTART för att nollställa enheten, och vänta 2-3 minuter innan VER? skickas till enheten.  

Du är själv ansvarig för att kontantkort eller abonnemang i din TRACKme är aktivt och har ett saldo för att 

kunna larma via SMS. 

Avlägsna den helt släta gaveln genom att lossa de två skruvarna. Ett lätt tryck på SIM-kortets kant får det att poppa ut, 

och ett nytt SIM-kort kan sätts i.  

 

OBS!! Simkortet passar bara på ett håll, om det inte ”fastnar” är det isatt på fel håll. 


