
  v.1.1 

 

 

 

 

 

 

Ultracom för Android Program (2.1.6 och nyare)  

Utskrivbar version av manualen 

 

  



   

2 

 

Innehållsförteckning 
1. Allmänt......................................................................................................................................................... 3 

1.1 Ultracom abonnemang och ytterligare tjänster ........................................................................................ 3 

1.2 Operatörsinställningar............................................................................................................................ 4 

1.3 Allmän information om nedladdning av programvaran och krav på mobilenheten ..................................... 4 

2. Nedladdning av programvaran ....................................................................................................................... 4 

3. Registrering av programvaran ........................................................................................................................ 4 

4. Beställning och aktivering av abonnemang ..................................................................................................... 5 

5. Att lägga till en enhet i programmet ............................................................................................................... 5 

5.1 Sök från tjänsten .................................................................................................................................... 5 

5.2 Ultracom R10......................................................................................................................................... 5 

5.3 Ultracom Hund-GPS/Novus..................................................................................................................... 7 

5.4 Ultracom Avius ...................................................................................................................................... 8 

5.5 AviusSÖK ............................................................................................................................................... 9 

5.6 Tracker LIVE kompatibilitet ................................................................................................................... 10 

6. Programvarans kartvy.................................................................................................................................. 11 

6.1 Toppmeny och symboler ...................................................................................................................... 11 

6.2 Bottenmeny och symboler.................................................................................................................... 12 

7. Lokalisering av enheter och program ............................................................................................................ 12 

7.1 Menyer och ändring av spårningsintervallet  .......................................................................................... 12 

7.2 Andra enhetsspecifika alternativ ........................................................................................................... 13 

8. Huvudmenyn egenskaper ............................................................................................................................ 15 

8.1 Enheter och Lägg till… .......................................................................................................................... 15 

8.2 Enheter som använts senast ................................................................................................................. 15 

8.3 Waypoints ........................................................................................................................................... 15 

8.4 Kartsamlingar ...................................................................................................................................... 16 

8.5 Programmets inställningar.................................................................................................................... 16 

8.6 Mitt konto ........................................................................................................................................... 17 

8.7 Beställ/Aktivera ................................................................................................................................... 17 

8.8 Om Programvara.................................................................................................................................. 18 

9. Andra funktioner ......................................................................................................................................... 18 

9.1 Koppla av AviusLINK-anslutning (koppla av bluetoothanslutning) ............................................................ 18 

9.2 Ultracom R10 återställ till fabriksinställningar ........................................................................................ 18 

9.3 Att flytta Ultracom programmet till en annan mobilenhet  ...................................................................... 18 

9.4 Att byta administrator i din Ultracom Novus och Hund-GPS enhet .......................................................... 18 

9.5 Filtrera enheter i Enhetsmenyn (favoriter, aktiva enheter osv.)............................................................... 19 

9.6 Att flytta till och hämta enheter från servern ......................................................................................... 19 



   

3 

 

9.7 Redigera, radera och skicka enheter till en vän ...................................................................................... 19 

9.8 Lägga till en demostrationsenhet .......................................................................................................... 20 

 

1. Allmänt 

 
Vissa programfunktioner och funktioner kan skilja sig åt mellan olika operativsystem, programversioner, 

användarland och enheter.  

Ultracom-applikationen är tillgänglig för nedladdning i länder där Ultracom har för avsikt att distribuera 

applikationen. 

Instruktionsmanualen kan innehålla fel.  

Vidare frågor kan ställas till vår tekniska support via e-post: support@ultracom.se 

Den här manualen är uppdaterad 2019.9.17 

 

1.1 Ultracom abonnemang och ytterligare tjänster 
 

Ultracom abonnemang: Programvaran är tillgänglig i fem olika versioner: 1mån, 3mån ja 12mån, Familj och Team. 

Med programvaran kan du spåra dina enheter, använda kartor med fastighetsgränser och djupkurvor, skapa egna 

kartsamlingar och göra kartmärkningar i Mina Sidor tjänsten etc.  

Utan Ultracom användningstid, kan du använda kartorna, spåra Avius-enheterna, spåra GSM-baserade enheter med 

sms och följa din egen position. 

Serverfunktioner såsom att dela din egen position spåra enheter som använder data eller dela dina enheter, är inte 

tillgängliga utan ett giltigt abonnemang. 

Ultracom Familj: Familjepaketet innehåller tre 12mån Ultracom prenumerationskoder. Priset för 
prenumerationskoder per styck, blir billigare att köpa i paket. 

Familjepaketet är endast för familjemedlemmar och vid felaktig användning förbehåller sig Ultracom att avaktivera 
koderna, utan förvarning. 
 

Ultracom Team: Föreningspaketet innehåller tio 3mån Ultracom prenumerationskoder. Priset för 

prenumerationskoder per styck, blir billigare att köpa i paket. Föreningspaketet är endast för jaktföreningens 

medlemmar och vid felaktig användning förbehåller sig Ultracom att avaktivera koderna, utan förvarning. 

Tracker Live Kompatibilitet: Tracker/Pointer kompatibilitet ger dig databaserad lokalisering för Tracker/Pointer 

enheter och programvaror. Kräver också en aktiv Ultracom Licens. 
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1.2 Operatörsinställningar 
 

I mobilabonnemanget måste det ingå data och SMS. Kontrollera lämpligheten för ditt mobilabonnemang från din 

operatör. Om ett kontantkort används, kontrollera att det finns tillräckligt med saldo på kortet. 
 
 

1.3 Allmän information om nedladdning av programvaran och krav på mobilenheten 
 

Ett giltigt Google-konto krävs för att ladda ner Ultracom programmet. Handboken för din mobila enhet eller 
tillverkaren av mobilenheten ger dig råd om att skapa ett Google-konto. 

 
Efter installationen är programmet en oregistrerad version och måste först registreras. Efter registreringen är 
programmet låst till användarens telefonnummer, men kan senare flyttas från ett telefonnummer till ett annat. 

 
Programvaran är tillgänglig från Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) eller nyare. 

 
Ultracom Avius kräver också Bluetooth Low Energy (BLE) -stöd av mobilen och minst Android 5.0 (Lollipop).  
 

2. Nedladdning av programvaran 
 

1. Öppna Play-butiken i mobilens appmeny. 

2. Ange sökordet Ultracom, i sökrutan. 

3. Tryck på Ultracom-ikonen i listan. 

4. Tryck på ”Installera”, läs villkoren och ”Acceptera”. 

5. Mobilen laddar ner och installerar programmet automatiskt.  

6. Välj ”Öppna” eller sök programmet i mobilens appmeny och starta programmet.  

 

3. Registrering av programvaran 
 

1. Programvaran frågar först för registrering. Tillåt alla behörigheter registreringen begär.  

Välj "Ja" från registreringsskärmen som öppnas. 

2. Välj användningsområde för programvaran och ange mobilenhetens telefonnummer (numret måste vara 

numret på den mobila enheten som programmet ska aktiveras för). 

3. Godkänn villkoren och tryck på "Registrera" längst ner på skärmen. 

4. För att slutföra registreringen begär programmet säkerhetskoden som skickats till dig via SMS. Ange 

säkerhetskoden och slutför registreringen genom att trycka på "Bekräfta". 

5. Programmet meddelar att registreringen lyckats. Bekräfta detta och tryck ”OK”. 

6. Programmet ändrar till kartvyn och du kan börja använda programvaran. 

Om du hoppade över registreringen ber programmet dig att registrera det varje gång du börjar använda det. Den 

oregistrerade programvaran är begränsat och alla funktioner är inte tillgängliga. 

När programmet registreras för första gången, fungerar den gratis en begränsad tid. Efter den fria perioden kan du 

göra en prenumeration direkt från programmet en Ultracom återförsäljare eller Ultracom webbutiken.                      

För mer information se kapitel 4. 
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4. Beställning och aktivering av abonnemang 
 

Ultracom-abonnemanget kan köpas direkt från applikationen, från din återförsäljare eller från Ultracom butiken på 

vår hemsida. Du kan också köpa ett separat prenumerationskort, vilket då aktiveras i applikationen.  

För att beställa direkt från programmet eller om du vill aktivera ditt prenumerationskort tryck på UC-ikonen upp till 

vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn. Från huvudmenyn som öppnas, välj 

"Beställ / Aktivera". 

Prenumerationskort: ange aktiveringskoden från ditt prenumerationskort. Koden löser in automatiskt den 

prenumeration som anges på kortet (1mån, 3mån eller 12 mån). Även Ultracom Familj och Ultracom Team 

koderna aktiveras på samma vis. 

- Beställ faktura via SMS: välj önskad produkt i rullgardinsmenyn (1mån, 3mån, 12mån prenumeration eller 

Tracker live 1år kompatibilitet). Efter att du valt produkten från rullgardinsmenyn tryck ”Försätt” för att ta 

emot betalningsinformation via SMS. Efter att du betalat avgiften aktiveras den prenumererade tjänsten 

inom 2–4 arbetsdagar. Beställningen kan inte påskyndas av Ultracom! 

 

- Betala genast nätet: (1mån, 3mån, 12mån prenumeration eller Tracker live 1år kompatibilitet). Efter att du 

valt produkten från rullgardinsmenyn tryck ”Försätt”, och programmet överför dig till online betalningssidan.  

 

-  

5. Att lägga till en enhet i programmet 

5.1 Sök från tjänsten 
Försäkra dig om att enheten har ställts in, enligt användarhandbokens instruktioner. 

Tryck på UC-ikonen upp till vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.  Från 

huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”.  Tryck ” LÄGG TILL…” och ”Sök från tjänsten”. 

 

Du kan söka och lägga till enheten direkt med enhetens ID (R10 och Avius) eller telefonnummer (Hund-GPS och 

Novus). Novus och Hund-GPS kan hämtas med funktionen "Sök från tjänsten" om enheten tidigare har aktiverats 

och enheten har skickat platsinformation till servern.  

Ange enhetens ID (R10 och Avius) i fältet som tillhandahålls och tryck ”Sök” ifall enheten används första gången 

begär programmet inte lösenord. Om enheten har använts tidigare och du lägger till din väns R10, kommer 

applikationen att begära lösenord 

5.2 Ultracom R10 

Försäkra dig om att enheten har ställts in enligt användarhandbokens instruktioner. 

Tryck på UC-ikonen upp till vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.  Från 

huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”, tryck ” LÄGG TILL…” och ” Ultracom R10”. 

 

Ange enhetens ID i fältet som tillhandahålls och tryck ”Sök”. ID-numret hittas i instruktionsbokens första sida. 

Ifall enheten används första gången begär programmet inte lösenord. Om enheten har använts tidigare eller du 

lägger till din väns R10, kommer applikationen att begära lösenord 
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Följande information kan begäras av programmet: 

- I grunduppgifterna finner man information som användandet av enheten behöver, namn, symboler, 

administratorslösenord och följarens lösenord. 

o Namn: ge enheten ett namn. Klicka på fältet som tillhandahålls och fyll i enhetens namn eller använd 

standardnamn, givet av programmet. 

o Symbol: välj passande symbol. Genom att svepa till höger eller vänster kan man välja från olika 

symboler. Den valda symbolen är positionerad i mitten. 

o Administratorslösenord: ange administratorslösenord. Om användaren känner 

administratorslösenordet, kan man ändra spårningsintervall och andra inställningar mm. 

Administratorn kan inte ändra huvudanvändare. Mer om huvudanvändare senare. 

o Följarens lösenord: ange enhetens följarelösenord. Detta är den lägsta nivån av lösenord. Följarna 

kan inte ändra enhetens spårningsintervall eller andra inställningar. Enheten har också två andra 

nivåer av lösenord, administrator och huvudanvändare.  

o Tilläggsuppgifter: den hör fliken kan du definiera inställningar som färg för spår, waypoints, kartor 

och mer. 

o Telefon: Telefonens telefonnummer anges i fältet. Detta gör det möjligt att använda SMS-spårning 

och avlyssning av enheten (skallyssning).  Med Ultracom GlobalSIM-kortet som medföljer Ultracom 

R10, hittar man telefonnumret i användarhandbokens fösta sida. Numret anges i +45-format. 

Abonnemanget är dansk, så kolla dina samtal och SMS-priser med din operatör.  

o Visa på kartan: väljs om enheten vill visas på kartan, eller tillfälligt vill ta bort enheten från kartan. 

o Spårets färg: Urvalet bestämmer färgen på spåret mellan spårningsintervallerna. Standardfärgen är 

blå. 

o Skallgräns: Väljer hur många skall enhetens skallräknare måste registrera, innan enheten visar 

hundens skällning. Om skallgränsen är inställd för högt, kan det orsaka en situation där enheten inte 

reagerar tillräckligt snabbt på hundens skällande. För lågt inställd skallgräns kan orsaka en situation 

där enheten reagerar för känsligt och kan då tolka olika ljud tex. från träffar av grenar på höljet som 

skall. Standardinställningen (2) är den rekommenderade inställningen. 

o Maxantal historikpunkter: bestämmer hur många positionspunkter som ritas på kartan. Större tal 

visar längre spår på kartan och mindre tal visar kortare spår på kartan.  

o Favorit: väljer favorit i enhetslistan. Enheter kan filtreras på enhetslistan enligt favoriter, aktivitet 

etc. 

- Administratörer: ange huvudanvändare till enheten. Den första administratören (Admin 1) är enhetens 

ägare. För att ange fler administratörer klicka på fältet (Admin 2 och 3). Högst tre administratörer kan 

definieras. Administratören har full tillgång till enhetens funktioner. Enhetens ägare kan lägga till och radera 

andra huvudanvändare, byta enhetens och följarnas lösenord mm. Enheten svarar alltid till ägarens SMS-

förfrågan och samtal, även om SMS och uppringning blockerats i enhetens inställningar. 

När du har angett begärd information som krävs för enheten, tryck på "Spara" alternativet längst upp på skärmen. 

Programmet återgår till kartsidan och enhetens positionering startas. 
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5.3 Ultracom Hund-GPS/Novus  
 

Försäkra dig om att spårningsenheten har ställts in enligt användarhandbokens instruktioner. 

 

Tryck på UC-ikonen upp till vänster i skärmen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn. Från 

huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”, tryck ” Lägg till enhet” och ” Ultracom Hund-GPS/Novus”. 

Programmet öppnar enhetsegenskaperna, var du måste ange nödvändig information för enheten. Informationen 

är indelad i två kategorier: grunduppgifter och tilläggsuppgifter. 

- Grunduppgifter är t.ex. enhetens namn, telefonnummer och lösenord: 

o Typ: enhetstypen är förutvald (Hund-GPS/Novus).  

o Telefonnummer: Ange telefonnumret i internationellt format tex. +358401234567. 

o Lösenord: ange lösenord för enheten.  

o Namn: ange enhetens namn. 

o Symbol: enhetens symbol på kartan. Svep symbolerna åt vänster eller till höger för att bläddra 

genom symbolerna. Symbolen i mitten är den valda symbolen. 

 

- Tilläggsuppgifter: 

o Visa på kartan: väljs om enheten vill visas på kartan eller tillfälligt vill ta bort enheten från kartan. 

o Spårningsmetod: bestämmer standardfunktionen när "tass" -symbolen på kartskärmen trycks. Med 

dataval tar man en extra dataposition från enheten.  Med SMS-alternativet tar man en SMS-position 

från enheten. 

o Ruttens färg: Ruttens färg mellan spårningsintervallerna. Standardfärgen är blå. I menyn kan man 

välja önskad färg 

o Skallgräns: Väljer hur många skall enhetens skallräknare måste registrera innan enheten visar 

hundens skällning. Om skallgränsen är inställd för högt kan det orsaka en situation där enheten inte 

reagerar tillräckligt snabbt på hundens skällande. För lågt inställd skallgräns kan orsaka en situation 

där enheten reagerar för känsligt och kan då tolka olika ljud och träffar från grenar på höljet som 

skall. Standardinställningen (2) är den rekommenderade inställningen. 

o Maxantal historikpunkter bestämmer hur många positionspunkter som ritas på kartan. Större tal 

visar längre spår på kartan och mindre tal visar kortare spår på kartan.  

o Favorit: väljer favorit i enhetslistan. Enheter kan filtreras på enhetslistan enligt favoriter, aktivitet 

etc.  

När du har angett begärd information som krävs för enheten, tryck på "Spara" alternativet längst upp till höger 

på skärmen. Programmet ber att välja kopplingspunkt (APN). Om du lägger till en väns enhet för spårning väljer 

du "Avbryt", i annat fall ”Skicka kopplingspunkten”. 

Från vyn som öppnas trycker du på rullgardinsmenyn "Välj kopplingspunkt (APN)”. Från listan som öppnas väljer 

du SIM-kortets operatör på enheten. Programvaran lägger automatiskt till operatörens kopplingspunkt till det 

reserverade fältet. Längst nedan finns fältet ”Starta spårning”, som är färdigt markerat. Det här alternativet 

startar enhetens spårning med standard spårningsintervall (60sek).  

För att skicka ett installationsmeddelande, tryck på alternativet "Skicka" längst ner på skärmen.                    

Programmet för över dig till telefonens textmeddelanden. Där finns ett färdigt meddelande i textfältet.        

Skicka meddelandet (meddelandet för kopplingspunkt). Gå tillbaka ett steg med telefonens ”Backa knapp”.  Du 

får ett färdigt meddelande i textfältet igen. Skicka även det andra meddelandet (meddelandet för spårning). 

Återgå till programmets kartvy med telefonens ”Backa” knapp. Spårningen startar inom några minuter 
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5.4 Ultracom programvara 

- Tryck på UC-ikonen upp till vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.  

Från huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”, tryck ” Lägg till enhet” och ” Ultracom Hund-GPS/Novus”. 

Programmet öppnar enhetsegenskaperna, var du måste ange nödvändig information för enheten. 

Informationen är indelad i två kategorier: grunduppgifter och tilläggsuppgifter. 

 

- Grunduppgifter: är t.ex. enhetens namn, telefonnummer och lösenord: 

o Typ: enhetstypen är förutvald (Hund-GPS/Novus).  

o Telefonnummer: Ange telefonnumret i internationellt format tex. +358401234567. 

o Lösenord: ange lösenord för enheten.  

o Namn: ange enhetens namn. 

o Symbol: enhetens symbol på kartan. Dra symbolerna åt vänster eller höger för att bläddra genom 

symbolerna. Symbolen i mitten är den valda symbolen. 

 

- Tilläggsuppgifter:  

o Visa på kartan: väljs om enheten vill visas på kartan eller tillfälligt vill ta bort enheten från kartan.  

o Spårets färg: Urvalet bestämmer färgen på rutten mellan platspunkterna. Standardfärgen är blå.  

o Maxantal historikpunkter: bestämmer hur många positionspunkter som ritas på kartan. Större tal 

visar längre rutt på kartan och mindre tal visar kortare rutt på kartan.  

o Favorit: väljer favorit i enhetslistan. Enheter kan filtreras på enhetslistan enligt favoriter, aktivitet 

etc.  

När du har angett begärd information som krävs för enheten, tryck på "Spara" alternativet längst upp till höger 

på skärmen. 

Programmet återgår till ”Enheter”-vyn. För att återgå till kartvyn, klicka på det tillagda Ultracom programmet. 

Programmet återgår till kartsidan och enhetens positionering startas, ifall det spårade programmet har 

positionering på. 

 

5.4 Ultracom Avius 
Försäkra dig om att enheten har ställts in enligt användarhandbokens instruktioner. 

- Tryck på UC-ikonen upp till vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.  Från 

huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”, tryck ” Lägg till enhet” och ” Avius”. Programmet öppnar 

enhetsegenskaperna, var du måste ange nödvändig information för enheten. Informationen är indelad i två 

kategorier: grunduppgifter och tilläggsinformation. 

 

- Grunduppgifter: är t.ex. enhetens namn, telefonnummer och lösenord: 

 

o Typ: enhetstypen är förutvald (Avius) 

o Enhet ID: fyll in Avius-halsbandets ID. ID-numret hittas i Avius halsbandets instruktionsbok första 

sidan eller i enhetens batterihölje under halsbandet (halsbandet kan lätt avlägsnas genom att dra 

bort det). 

o Lösenord: när enheten läggs till för fösta gången, skall man använda det förprogrammerade 

lösenordet (0000).  Lösenordet kan ändras senare i programmets info-menyn (mer om menyn 

senare 

o Namn: ange enhetens namn. 

o Symbol: enhetens symbol på kartan. Dra symbolerna åt vänster eller höger för att bläddra genom 

symbolerna. Symbolen i mitten är den valda symbolen. 
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- Tilläggsinformation: 

o Visa på kartan: väljs om enheten vill visas på kartan eller tillfälligt vill ta bort enheten från kartan. 

o Spårets färg: Urvalet bestämmer färgen på rutten mellan platspunkterna. Standardfärgen är blå.  

o Skallgräns: Väljer hur många skall enhetens skallräknare måste registrera innan enheten visar 

hundens skällning. Om skallgränsen är inställd för högt kan det orsaka en situation där enheten inte 

reagerar tillräckligt snabbt på hundens skällande. För lågt inställd skallgräns kan orsaka en situation 

där enheten reagerar för känsligt och kan då tolka olika ljud och träffar från grenar på höljet som 

skall. Standardinställningen (2) är den rekommenderade inställningen. 

o Maxantal historikpunkter: bestämmer hur många positionspunkter som ritas på kartan. Större tal 

visar längre rutt på kartan och mindre tal visar kortare rutt på kartan.  

o Favorit: väljer favorit i enhetslistan. Enheter kan filtreras på enhetslistan enligt favoriter, aktivitet 

etc. 

   

När du har angett begärd information som krävs för enheten, tryck på "Spara" alternativet längst upp på 

skärmen. 

Programmet återgår till ”Enheter” -vyn. Tryck på den tillagda enheten för att gå till kartvyn. 

När du lägger till Avius-enheten för första gången, frågar programmet om du har en Avius-mottagare. Välj ”Ja”, 

och programmet begär att få göra en Bluetooth-anslutning. Välj ”Ja” igen och programmet börjar söka efter 

närliggande Avius-enheter. Välj din Avius-enhet från listan. Om programmet inte öppnade mottagarsökningen, 

kan du starta sökningen igen, genom att trycka på AviusLINK-symbolen upp ovanför kartvyn. Se avsnitt 6.1 för 

mer information. 

OBS! Vi rekommenderar att uppkoppling av Avius-enheten sker utan att andra Avius-mottagare är i närheten.   

Klicka på "OK" för att acceptera begäran om Bluetooth-anslutning från programmet. Anslutning etableras mellan 

Avius-mottagaren och mobilenheten. 

Om du vill dela enhetens platsinformation automatiskt, aktivera spårningen genom att klicka på ”Spårning 

on/off” -symbolen (se vidare information i stycket 6.1). I detta fall delas platsinformation via servern och följarna 

får platsinformationen med 30sek spårningsintervall (användare måste känna till enhetens ID och lösenord). 

AviusLINK kan startas och stoppas vid behov, genom att koppla ”AviusLINK on/off”. (Symbolen är en bild av 

Avius-mottagaren). 

 

5.5 AviusSÖK 
Försäkra dig om att enheten har ställts in enligt användarhandbokens instruktioner. 

Tryck på UC-ikonen upp till vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn. Från 

huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”, tryck ”LÄGG TILL” och välj ”AviusSÖK”. Placera Avius-pejlen och Avius-

mottagaren så att antennerna korsar varandra. Programmet frågar namnet på Avius-enhet. Ange enhetens 

namn och tryck på ”START”. 

Programmet öppnar Avius-mottagarsökningen. Programvaran ber om tillåtelse att använda mobilenhetens 

Bluetooth-anslutning. Välj "Ja" och programmet söker efter närliggande Avius-mottagare. Välj din Avius-

mottagare från listan. 

Programmet lägger till enheten med det givna namnet i ”Enheter”-listan. Enheten läggs till med 

standardinställningar och då är lösenordet 0000. Vi rekommenderar att lösenordet byts senare i programmets 

”info” -meny.  

OBS! Vi rekommenderar att uppkoppling av Avius-enheten sker utan att andra Avius-mottagare är i närheten. 
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Om du vill dela enhetens platsinformation automatiskt, aktivera spårningen genom att klicka på ”Spårning 

on/off” -symbolen (se vidare information i stycket 6.1). I detta fall delas platsinformation via servern och följarna 

får platsinformationen med 30sek spårningsintervall (användare måste känna till enhetens ID och lösenord). 

Kolla upp Avius-enhetens inställningar och förklarningar i kapitlet 5.5. 

 

5.6 Tracker LIVE kompatibilitet 
Tryck på UC-ikonen upp till vänster i displayen eller svep från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.  Från 

huvudmenyn som öppnas, välj ”Enheter”, tryck ” LÄGG TILL…” och ” Tracker LIVE”. Informationen är indelad i 

två kategorier: grunduppgifter och tilläggsinformation.  

Grunduppgifter är Utdelningsnamn och Tittarkod: 

o Typ: enhetens typ är förvald (Tracker LIVE).  

o Utdelningsnamn: fyll in Tracker- eller Pointerenhetens Utdelningsnamn. Utdelningsnamnet får du av 

Tracker-enhetens ägare. Utdelningsnamnet skrivs exakt som det skrivs i Tracker-programmet. 

o Tittarkod: lägg till utdelningsnamnets tittarkod (lösenord). Tittarkoden får du av Tracker-enhetens 

ägare. Utdelningsnamnet skrivs exakt som det skrivs i Tracker-programmet. 

o Namn: ge enheten ett namn. 

o Symbol: enhetens symbol på kartan. Dra symbolerna åt vänster eller höger för att bläddra genom 

symbolerna. Symbolen i mitten är den valda symbolen. 

 

- Tilläggsinformation: 

o Visa på kartan: väljs om enheten vill visas på kartan eller tillfälligt vill ta bort enheten från kartan. 

o Spårets färg: Urvalet bestämmer färgen på rutten mellan platspunkterna. Standardfärgen är blå. 

o Skallgräns: Väljer hur många skall enhetens skallräknare måste registrera innan enheten visar 

hundens skällning. Om skallgränsen är inställd för högt kan det orsaka en situation där enheten inte 

reagerar tillräckligt snabbt på hundens skällande. För lågt inställd skallgräns kan orsaka en situation 

där enheten reagerar för känsligt och kan då tolka olika ljud och träffar från grenar på höljet som 

skall. Standardinställningen (2) är den rekommenderade inställningen. 

o Maxantal historikpunkter: bestämmer hur många positionspunkter som ritas på kartan. Större tal 

visar längre rutt på kartan och mindre tal visar kortare rutt på kartan.  

o Favorit: väljer favorit i enhetslistan. Enheter kan filtreras på enhetslistan enligt favoriter, aktivitet 

etc. 

När du har angett begärd information som krävs för enheten, tryck på "Spara" alternativet längst upp på 

skärmen. Programmet återgår till ”Enheter” -vyn. Tryck på den tillagda enheten för att gå till kartvyn. Enhetens 

plats kommer upp efter ca. en minut (enhetens utdelningsnamn och tittarkod måste var rätt).  Om programmet 

informerar efter en minut, att enheten inte hittats, kontrollera att inställningarna är rätt och att enheten är på. 
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6. Programvarans kartvy  
I programmets kartvy ser du positionen av enheterna och spåret, och du kan justera de 

allmänna inställningarna.  

Uppe i det högra hörnet på kartvyn finns en skala som visar distansen i meter eller 

kilometer. Genom att trycka på den rödvita pilen i skärmens högra sida, kan man välja 

skalan för kartvyn. 

Kartan kan flyttas genom att flytta den med fingret på kartan. Du kan zooma in eller ut, 

genom att dra två fingrar ihop eller dra två fingrar från varandra på kartan.  

OBS! På kartvyn visas endast aktiva enheter (enheter som är på). 

 

 

6.1 Toppmeny och symboler 
Upp till vänster i skärmen, kan du öppna programmets huvudmeny. Huvudmenyn öppnas genom att trycka på 

UC-ikonen eller svepa rutan från vänster till höger. Egen hastighet och spårets läng visas upp till på skärmen om 

spårningen är på. Ruttlängden kan nollas genom att trycka på avståndet i toppmenyn. 

 

AviusLINK On/Off: kan man slå av eller på Bluetooth anslutningen mellan Aviusenheten och mottagaren. 

 Spårning On/Off: GSM-baserade enheternas spårning (R10, Novus och Hund-GPS) och Avius enheternas 

platsdelning. 

Egen position On/Off: Aktivera egen position. Status för egen position indikeras nere i skärmen med 

positionssybolen. 

 

Symbolernas färg indikerar status: 

- Grå = egenskapen är inte på 

- Gul = egenskapen startar eller den önskade egenskapen kan inte startas utan användarens 

åtgärder. Tex. Mobilens GPS-mottagare, mobildata, Avius-mottagaren är avstängt eller enheterna 

inte får kontakt med servern.   

- Grön = anslutningen är etablerad och funktionen är aktiverad. 
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6.2 Bottenmeny och symboler 
Nederst på skärmen hittar du alternativen för hantering av den valda enheten. 

 

För att låsa den valda enheten, tryck på "tass" -symbolen. Ett lås kommer att visas inuti symbolen för att 

indikera att spårningen är låst på enheten. Du kan låsa upp den genom att flytta markören på 

kartskärmen  

I mitten syns den valda enhetens namn, till höger enhetens hastighet, sista spårningsintervallens tid (hur många 

timmar, minuter och sekunder har förflutit sedan sista positionen) och avståndet från dig eller markören till den 

valda enheten. 

Genom att klicka på bottenmenyn öppnas funktionerna och inställningarna för den valda enheten. Mer information 

om spårning och enhetsspecifika val hittar du f.om kapitel 7. 

7. Lokalisering av enheter och program 
När enheten har lagts till och kopplingspunkten är inställd skickar enheten automatiskt 

platsinformationen till servern enligt ett förutbestämd platsintervall. 

Positioneringsintervallen för Avius är 3 sekunder och andra enheter har 20–60 

sekunder, beroende på enhetstyp. 

Programmet startar spårningen automatiskt efter att du har lagt till och valt enheten, 

förutom för Avius-enheten. Spårningen kan startas eller slås av med ”Spårning On/Off” 

-symbolen. 

Om spårningen är aktiverad för Avius, skickar programvaran data från Avius var 30: e 

sekund till servern, så andra användare kan följa enheten (användaren måste känna till 

enhetens ID-nummer och lösenord).  

För att kunna använda programvaran till spårning av enheterna, måste du ha en 

Ultracom app prenumeration. Utan prenumeration kan du se din egen plats, spåra din 

Avius-enhet (via mottagare) och spåra enhet via SMS. 

 

7.1 Menyer och ändring av spårningsintervallet 
Genom att svepa bottenmenyn uppåt eller genom trycka på enhetens namn, får man fram info-vyn. När man sveper 

rutan en gång till nerifrån uppåt får man en infovy som täcker hela skärmen och var man ser mer on enhetens 

grundinformation och inställningar. 

- Info: genom att trycka på info-valet öppnas visningen av enhetsinfo (enhetsinformation och inställningar), som 

innehåller alla funktioner associerade med den valda enheten. Alla funktioner beskrivs i avsnitt 7.2.  

- Chat: -funktionen öppnar ett chattfönster där du kan skicka meddelanden till alla användare som följer samma 

enhet. 

- Hämta rutt: -funktionen låter dig hämta enhetens spår under en viss tidsperiod (upp till 4 gamla rutter kan hämtas 

från Tracker / Pointer-enheter). 

  Ring: -funktionen låter dig ringa enheten (valet beror på vilken enhet du använder. Ultracom R10-enheten        

måste ha ett telefonnummer tilldelat den för att göra samtalet tillgängligt.). 

- SMS textmeddelande: funktionen kan du göra en enskild SMS-positionering till enheten. (Valet beror på vilken 

enhet du använder. Ultracom R10-enheten måste ha ett telefonnummer tillagt i programmet för att SMS-

funktionen ska vara tillgänglig). 
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För att ändra spårningsintervall, tryck på alternativet "Spårningsintervall (sek)" och välj tiden som du vill att ska 

ställas in. Du kan skicka kommandot via data till halsbandet genom att välja "OK" eller direkt genom att sätta "SMS" i 

menyn. Observera att SMS-kommandons avgift är baserad på din operators prislista. 

Avius-enheten kan bara ändra spårningsintervallen när halsbandet är inom räckhåll till mottagaren (beroende på 

terrängen ca 500 m - 1000 m). Det är inte möjligt att skicka textmeddelanden till Avius-halsbandet, kommandona går 

med VHF från mottagaren till halsbandet. 

 

7.2 Andra enhetsspecifika alternativ 
Beroende på din halsbandsenhet och din mobila telefonmodell kan olika funktioner visas i enhetsmenyn och 

enhetens info-meny. Om ett kommando skickas till ditt halsband, beroende på din telefon och / eller 

halsbandsenhet, kan kommandot skickas via data eller SMS. Alternativet "OK" skickar meddelandet med data till 

servern, från vilken enheten tar emot kommandot vid nästa spårningsintervall. Alternativet "SMS", skickar 

kommandot direkt till halsbandet.  

Enhetens info-meny kan innehålla följande information: 

Batteristatus: enhetens återstående batterikapacitet. Programmet ha tre val för att växla mellan halsbandets 

energisparläge (Normal, Medium, Hög -> se Energisparande / energisparande" för mer information om valet. 

Gränslarm: enheten skickar ett larm till programmet (Hund-GPS och Novus skickar ett larmmeddelande via SMS och 

Ultracom R10 med ett push-meddelande) när enheten överskrider den inställda mätaren. Området är 10–10000 

meter och 0 inaktiverar områdets larm. 

GSM-signal: enhetens GSM-signalnivå (mottagning) 

Skalltid: den totala skalltiden enheten har registrerat och den aktuella skalltiden i minuter.  

Skallalarm: Du kan ställa in enheten så att den skickar en varning till programmet (Dog GPS och Novus skickar en 

varning via SMS och Ultracom R10 med ett push-meddelande) när enheten registrerar ett visst antal skall per minut. 

Skallantalet kan ställas in mellan 1–100 och 0 inaktiverar det inställda skall larmet. 

Skallfrekvens: hur många skall enheten har registrerat den sista minuten.  

Skallkänslighet: du kan ställa in skallkänsligheten steglöst eller i fem olika steg. (minst känslig, känsligare, 

fabriksinställning, känslig, känsligaste). Med de känsligare inställningarna reagerar enheten lättare på små skall och 

andra ljud. Med de mindre känsliga inställningarna, reagerar enheten inte så lätt på skall och andra ljud.  

Varselljus: om enheten är utrustad med varselljus, kan du starta ljuset på distans. Varselljuset är bra att starta om 

hunden närmar sig en väg i mörkret. 

Mottagare – batteristatus: Avius mottagarens kvarvarande batterikapacitet. 

Mottagare – kanal: du kan växla din Aviusmottagarens kanal, till en mindre belastad kanal, om det finns många 

Aviusenheter i samma område och de fungerar med samma kanal. 

Efterfråga administratör: Du kan efterfråga administratörer som tillagts till enheten. De kan vara max tre 

administratörer. Huvudanvändaren kan lägga till och ta bort administratörer och ändra inställningar i enheterna. I 

Ultracom R10 hittar man administratörerna genom att redigera enheterna i ”Enheter”-menyn.                                  

Efterfråga TF lyssnare: man kan efterfråga alla tillfälliga lyssnare från enheten (alla programvaror som kan ringa till 

enheten). TF-lyssnare nollställs automatiskt, när enheten stängs av. 

Mjukvaruversion – Mottagare: Avius mottagarens mjukvaruversion.  

Mjukvaruversion – Halsband: Avius halsbandets mjukvaruversion. 

Programvaruversion/Programvara: enhetens programvaruversion. Om man trycker på egenskapen öppnas 

programvaruuppdateringen. Ange säkerhetskoden i det tillagda fältet och skicka kommandot med data eller SMS. 

Enheten uppdaterar programvaran och återgår till normal spårningsrutin efter uppdateringen. För mer information 

om uppdatering och nyaste mjukvaruversion hittar du i vår supportsida, https://ultracom.se/support-swe/                                

Enhetens kopplingspunkt: om operatören på enheten ändras, kan du ändra kopplingspunkten (APN) med detta val. 

Välj från rullgardinsmenyn SIM-kortets operatör och sedan skicka kopplingspunkten ”Skicka. 

Lat/P: enhetens longitudkoordinater. 

https://ultracom.se/support-swe/
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Lägg till en administratör: Man kan lägga till en ny administratör. Programmet ber att lägga till den nya 

administratörens telefonnummer. Det maximala antalet administratörer är tre. Administratören kan mm lägg till och 

ta bort andra administratörer och ändra enhetsinställningar. I Ultracom R10 hittas administratörerna under, redigera 

enheter.  

Tillfoga TF Lyssnare: man kan fylla in en tillfällig lyssnare genom att fyll in telefonnumret. En tillfällig lyssnare kan 

ringa till halsbandet. Tillfälliga lyssnare raderas automatiskt, när enheten stängs. 

Lon/l: enhetens longtitudkoordinater. 

Temperatur: enhetens temperatur. Temperaturen mäts från insidan av enheten och är då endast illustrativ. 

Välj land: man kan ändra landet Avius används i. Enheten justerar effekten att motsvara landet var det används. 

Distansmätare: avståndet enheten har rört sig. Man kan nollställa eller välja värde för distansmätaren.                                                                                                                

Nollställ skalltid: nollställer total och aktuell skalltid. 

Hastighet km/h: enhetens hastighet i kilometer i timmen. 

Meddelandets ålder: datum och tid för sista positionens ankomst. 

Spårningsintervall(sek): enhetens spårningsintervall i sekunder. Tryck på valet för att ändra spårningsintervall och i 

menyn som öppnas kan man välja spårningsintervall som finns tillgänglig för enheten.                                                       

Radera TF Lyssnare: raderar tillfälliga lyssnare från enheten. Du blir ombedd att ange numret som ska raderas.  Alla 

TF Lyssnare kan raderas genom att starta om enheten.                                                                                                                 

Byt lösenord: byt lösenord för Avius enheten. 

Tillåt/Spärra samtal: man kan spärra eller tillåta alla samtal till enheten. Enheten svarar alltid, till administratörens 

samtal. 

Satelliter: antalet hittade satelliter. Enheten bör hitta minst fyra satelliter, för exakt positionering. 

Ståendedlarm: valet ställer in ståndlarm för enheten. När enheten varit stilla den inställda tiden, larmar programmet 

användaren att hunden står. Larmet kan komma med SMS eller push notifikation, beroende på enhetsmodell. 

Ståndlarm kan ställas in mellan min 15sek och max 250sek.  

Signalnivå: Avius enhetens VHF-signalnivå. 

SMS inställningar: tillåt eller spärra SMS-meddelanden till enheten. Administratören kan dock alltid skicka SMS-

meddelanden och kommandon till enheten.                                                                                                                     

Automatisk SMS uppföljning (min): ställer in kontinuerlig SMS-spårning för enheten. Minsta inställningstiden är 

1min längsta inställningstiden är 3600min. Att använda automatisk SMS-spårning är inte att rekommendera för 

operatörerna i allmänhet debiterar för varje enskild SMS.  

Repeateregenskap: ställer in Aviusmottagaren i repeaterläget. I repeaterläget sänder Aviusmottagaren signalen från 

det valda halsbandet till andra Avius-enheter. I repeaterläget kopplar mottagaren automatiskt bort Bluetooth-

anslutningen och ställer in enheten till repeaterläget. Repeaterläget kan användas för att utöka räckvidden för Avius 

halsbandet tiotals kilometer (beroende på hur högt upp mottagaren är lagd) För att repeaterläget skall fungera, 

behöver man en extra mottagare, som fungerar som repeater och har kontakt med halsbandet. Repeaterläget kan 

kopplas bort, genom att tryck på anslut knappen.                                                                                                                      

Strömsparläge/Strömförbrukning: att ställa in strömsparläge: 

-Normal: Normal drift, ingen förbättrad energibesparing. 

-Medium: GPS startas eller stoppas automatiskt, för att kontrollera strömförbrukningen. 

-Hög: GPS startas eller stoppas automatiskt, för att kontrollera strömförbrukningen, samt samtal och SMS spärras för 

alla utom administratören. 

Dynamisk spårning: enhetens spårning kan ställas in i dynamisk spårning, som är baserad hastighet eller skall. 

Enheten ökar automatiskt spårningsintervallen om den förinställda hastigheten eller skallgränsen överskrids      

Ljudsignal: Avius enheten ger en ljudsignal för varje spårningsintervall som kommer från halsbandet.  Denna 

egenskap är praktisk om Avius enheten har rörts utom räckhåll och man söker den med hjälp av fordon. Enheten ger 

en ljudsignal när den får positionsdata från halsbandet, så användaren vet att stanna och söka efter en bättre signal 

från halsbandet.  
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8. Huvudmenyn egenskaper 
Programmets huvudmeny öppnas från UC-symbolen uppe i skärmen vänstra hörn eller genom att dra från vänster 

till höger på skärmen. Huvudmenyn har följande alternativ. 

8.1 Enheter och Lägg till… 
”Enheter” öppnar enhetslistan. I enhetslistan kan man sortera enheter beroende på vad man vill visas. Favoriter eller 

om enheten är aktiv osv. Man kan redigera eller radera enheter, genom att trycka länge på den valda enheten. I 

menyn kan man skicka enheten till en vän eller välja den till favorit. Se kapitel 9.5 och 9.7 för mer information.  

Överst i enhetsmenyn finns ”Lägg till…” och genom att trycka på den, kan man lägga till en ny enhet i programmet. 

Uppe till höger i skärmen finns en extra meny (tre punkter uppe till höger), var man kan flytta/hämta enheter från 

servern. Se avsnitt 9.6 för mer information 

8.2 Enheter som använts senast 
Enheter som nyligen har spårats visas i listan " Nyligen använd" i huvudmenyn. Man kan enkelt spåra en ny enhet 

genom att välja den i listan. När en enhet valts, flyttar programmet till den valda enheten i kartvyn. 

 

8.3 Waypoints  
”Waypoints” egenskapen öppnar anteckningarna som är lagrade i mobilenhetens minne. Pilen uppe i skärmens 

vänstra hörn, tar dig tillbaka till kartvyn.  

Man kan skapa waypoints med markering och kordinatverktyget i kartvyn. Tryck på bollen med ett plusmärke nere 

till vänster på skärmen och verktyget för att göra anteckningar, kommer upp 

Att göra en Waypoint börjar man genom att trycka på pennsymbolen med plusmärket till vänster.  

Genom att flytta på kartan, ser man koordinaterna samt avståndet mellan mätpunkterna för var markören ligger, 

uppe till höger på skärmen. Den streckade linjen indikerar avståndet, som mäts.   

 

Linjen ritas om man trycker på pennsymbolen med plusmärket en gång till. Linjen raderas genom att trycka på 

pennsymbolen med ett minusmärke. 

Diskettsymbolen öppnar menyn för inställningarna till waypoints. Man kan namnge och besluta om den syns eller 

inte syns på kartan. Om du vill att waypoints inte syns tillfälligt, väljer man ”Nej”, i ”Visa på kartan” -menyn.  

Välj också symbol för waypoints och tryck på "Spara" för att lagra anteckningen i mobilenhetens minne. Observera 

att waypoints inte exporteras automatiskt till servern.  

Waypoints exporteras till servern med "Flytta till server" -funktionen.  

 

Med ”XY”-platssymbolen öppnar man koordinatsök. Fyll in koordinaterna Lat/N och Lon/E och tryck på ”Visa på 

kartan” så flyttar programmet markören till den givna koordinaten.  

Genom att trycka på "Uppdatera"-symbolen på höger sida av kartverktygen, kan du uppdatera den synliga kartvyn 

med nya kartor från servern. Kartdelarna laddas och sparas i mobilenhetens minne. Programmet använder kartorna 

primärt från mobilenhetens minne. I vissa fall kan kartdata vara ändrat och då kan man uppdatera en enskild kartvy.    

Man kan också radera alla kartor från mobilenhetens minne och då laddar programmet alla kartor på nytt. Se avsnitt 

8.5 för mer information. 
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8.4 Kartsamlingar 
Du kan skapa dina egna kartsamlingar (kartområden och markeringar) i Mina sidor. Mina sidor finner man i 

Ultracoms webbsidor. Kartsamlingar som är skapade i tjänsten kommer automatiskt i bruk i programmet. Du kan 

också dela kartsamlingar till andra användare.  

Tillgängliga och nya tilldelade kartsamlingar kommer upp, om man öppnar huvudmenyn och väljer ”Kartsamlingar”, 

sedan uppdatera vyn med ”uppdateringssymbolen”. 

Ägaren till kartsamlingen kan lägga till användare direkt i programmet, genom att redigera kartsamlingen. För att 

redigera tryck länge på kartsamlingen och ett popup-fönster öppnas var man väljer ”Lägg till användarrätt”. 

Programmet begär den nya användarens telefonnummer och beskrivning, var man kan fylla in tex. nya användarens 

namn och administrationsnivå. Tre olika administrationsnivåer får man upp genom att trycka på ”Användarrätt” och 

en rullgardinsmeny med tre olika nivåer öppnas, läsning, redigering och administration.  

Det finns tre olika behörighetsnivåer: läsa, redigera och administration. Man kan öppna och använda kartsamlingen i 

programmet med läsåtkomst. Med redigeringsbehörighet låter programmet dig redigera tjänsten Mina sidor. 

Administrationsrätt ger dig full åtkomst till kartsamlingen, vilket gör att du kan redigera/radera waypoints och 

kartmarkeringar. 

 

8.5 Programmets inställningar 

I programmets huvudmeny och ”Inställningar kan man välja kartmaterial, redigera kartvyns inställningar och lägga 

till lösenord för egen position. Inställningar är uppdelat i tre olika flikar: KARTA, MIN POSITION och DISPLAY.  Uppe i 

högra hörnet på skärmen finns ”SPARA” alternativet och extramenyn för Återställ AviusLINK. 

- KARTA-fliken finner man olika kartmaterial.  

o Om man trycker på ”Globsymbolen” kan man välja kartmaterial.  

o I kartinställningarna kan man välja att visa ytterligare information. Tryck på rullgardinsmenyn för att 

välja tilläggsinformation. Man kan välja att inget visas eller allt visas och att hillshades exkluderas. 

o Sista alternativet i inställningar är ”RADERA KARTOR” Tryck på alternativet och du kan radera kartor 

från mobilenhetens minne. I rullgardinsmenyn kan man välja olika tidpunkter för när kartorna är 

sparade och radera specifika kartor. Alternativet är är bekvämt då större områden av kartmaterialet 

har ändrats och uppdateringen en kartvy åt gången är mödosamt.   

- MIN POSITION -fliken innehåller inställningar för egen position och lösenord.  

o I Mitt lösenord fältet kan du ställa in lösenordet för din egen position. Om du ger din jaktkamrat 

telefonnumret och lösenordet i fältet, kan man följa din position. Standardinställningen är 0000. 

o Alternativet, ”Antal historikpunkter” bestämmer längden för rutten, som visas på kartan. Större 

värde visar en längre rutt. Standardinställningen är 50. 

o Starta GPS automatiskt vid programstart, alternativet bestämmer om positionering startas i din 

mobilenhet vid programstart.  

o I ”Behåll din egen plats synlig…” alternativet kan man bestämma om man vill hålla sin egen plats 

synlig på kartan, efter att mobilenhetens GPS är stoppad i en förbestämd tid.  

o Med ”Min postion”-alternativet kan man välja symbol för sin egen position. Man kan välja mellan 

olika symboler, genom att flytta symbolerna sidovägs och symbolen i mitten är den som är vald. 

- DISPLAY-fliken finns alternativen för informationen som visas på kartan. 

o Visa endast aktiva enheter bestämmer om även stoppade enheter syns på kartan. 

o Tyst läge avgör om programmet har signalljud på. Det bestämmer om programmet signalerar när 

man tex. trycker på olika alternativ. Standardinställning är av. 

o Rotera skärm låter dig ställa in om kartvyn ska vara vertikal, horisontell eller dynamisk (Kartvyn 

ändras beroende på den mobila enhetens position. Observera att skärmrotation måste vara 

aktiverad i mobilenhetens inställningar). 
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o Ikonerna på sidans visning -egenskapen bestämmer, hur länge verktygen för att välja kartskalor ska 

vara synliga. Standardinställningen är 5 sek. 

o Alternativ färg för skall-egenskapen kan man avgöra om färgen på hundens spår ändras när hunden 

skäller. Standardinställning är nej. 

o Rutt linjebredd-egenskapen kan man välja spårlinjens bredd. En bredare linje kan vara bättre att se i 

vissa kartvyer. 

o Markörens symbol kan man bestämma vilken markör man har i mitten på skärmen. Den valda 

symbolen visas i mitten. 

 

- Uppe till höger på skärmen finns en extrameny (tre bollar ovan varandra), var finns ”Återställ AviusLINK”-

egenskapen. Egenskapen kopplar av mottagaren från mobilenheten (kopplar av bluetootkopplingen mellan 

telefonen och Aviusmottagaren).  

- SPARA-alternativet sparar dina ändringar 

 

 

 

8.6 Mitt konto 
Mitt konto finner man i huvudmenyn. I Mina sidor hittar du ditt telefonnummer, licensnummer och giltighetstiden 

för spårningstjänsterna (Ultracom dataspårning och Tracker LIVE).  Genom att trycka på uppdatera, till höger uppe i 

skärmen, uppdateras den senaste informationen från servern till ”Mitt konto”   

Uppe till höger i skärmen hittar du en extra meny (de tre bollarna) genom att tryck på den öppnas följande 

alternativ:  

- Öppna Mina Sidor alternativet, öppnar ”Mina sidor” i mobilenhetens webbläsare. I ”Mina sidor” kan du 

auktorisera direktmarknadsföring och nyhetsbrev, hantera dina kontakter, se spårningshistorien på dina 

enheter, beställa ytterligare tjänster (Ultracom användartid och Tracker LIVE) och skapa/hantera 

kartsamlingar.  

- Registrera öppnar vyn för programregistrering. Om ditt telefonnummer ändras måste du först ändra 

telefonnumret i Mina sidor och använda funktionen "ändra telefonnummer", varefter programmet kan 

registreras till det nya telefonnumret. 

- Beställ/Aktivera kan man köpa mer användartid eller aktivera aktiveringskod. För mera information se 

avsnitt 8.7 Beställ/Aktivera för mer information. 

- Byt telefonnummer kan du överföra din Ultracom-licens (användartid och andra tjänster) till ett nytt 

telefonnummer. Ange ditt nya telefonnummer och välj "Bekräfta ändringen". När du har bekräftat 

ändringen, registrerar du om programmet på nytt med funktionen "Registrera" i Mitt konto. 

 

8.7 Beställ/Aktivera 

Ultracom programmets abonnemang kan förnyas direkt i programmet, din återförsäljare kan aktivera mer 

användartid eller du kan använda an aktiveringskod i ”Beställ/Aktivera”. 

Välj ”Beställningssätt” i rullgardinsmenyn: 

- Aktiveringskod: du kan fylla in koden från ditt aktiveringskort och få giltighetstiden aktiverad direkt (1mån, 

3mån eller 12mån). 

- Beställ faktura via SMS: Välj den produkt du vill ha från rullgardinsmenyn (1mån, 3mån eller 12mån 

abonnemang eller TrackerLive). När du har valt produkten klickar du på "Fortsätt" för att få 

betalningsinformation via SMS. Efter betalningen träder den beställda tjänsten i kraft inom 2–4 arbetsdagar. 

Betala online nu: Välj den produkt du vill ha i rullgardinsmenyn (1mån, 3mån eller 12mån abonnemang eller 

TrackerLive). När du har valt produkten klickar du på "Fortsätt" så för programmet över dig 

mobilbetalningen. Du kan hitta mer information om de olika betalningsmetoderna på vår webbsida. 
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8.8 Om Programvara 
Information om programmet finns i huvudmenyn. ”Om programvara” innehåller information om 

programvaruversion, kartlicenser som används i programvaran och en länk till vår integritetspolicy (öppnas i din 

webbläsare) 

 

9. Andra funktioner 

9.1 Koppla av AviusLINK-anslutning (koppla av bluetoothanslutning) 
Aviusmottagaren kan vara ansluten till en mobilenhet åt gången Om du vill byta din mobilenhet måste du koppla av 

AviusLINK (koppla av Bluetooth) från din Aviusmottagare För att koppla av AviusLINK, öppna programvarans 

huvudmeny och välj "inställningar". I inställningar öppna extramenyn uppe till höger (de tre bollarna) och tryck 

”Återställ AviusLINK”. Bekräfta att parningen tas bort mellan enheterna, varefter Aviusmottagaren är avkopplad och 

kan kopplas med en annan mobilenhet 

9.2 Ultracom R10 återställ till fabriksinställningar 
Det är möjligt att återställa Ultracom R10 till fabriksinställningarna, vilket tar bort administratörinformation och 

andra inställningar från minnet på enheten och från servern. Samtidigt kan spår som är lagrade på servern raderas. 

Välj din Ultracom R10 och öppna "info" -menyn nere till vänster på skärmen.  

Uppe i det högra hörnet av skärmen öppnar du extramenyn (de tre bollarna) och välj ”Fabriksinställningar” längst 
ner i menyn. Programmet kommer att bekräfta att du vill återställa enheten till fabriksinställningar och ta bort spår 

från servern. Välj önskat alternativ och tryck på "OK". Observera att om du raderar spår kommer de att permanent 

raderas och att de inte återställas i efterhand. 
. 

 

9.3 Att flytta Ultracom programmet till en annan mobilenhet 
Ultracom-programvaran registreras alltid till det telefonnummer som registreringsbegäran görs ifrån. Du kan dock 

flytta programmet till ett nytt telefonnummer enligt följande: 

- Från programmet: Innan du ändrar telefonnumret, öppna programmets huvudmeny och välj "Mitt konto". 

Öppna den extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Byt telefonnummer". Fyll in telefonnumret i 

”Ditt nya telefonnummer ” i fältet var du föra över programmet ”Bekräfta ändringen”.  När du har fört över 

telefonnumret i programmet kan du byta det nya abonnemanget till din mobilenhet. Efter att det nya 

numret tagits i bruk återgå till ”Mitt konto”, öppna extramenyn upptill höger på skärmen och välj 

"Registrera". Följ instruktionerna och registrera om programmet till det nya telefonnumret.                         

Mina Sidor: logga in på ”Mina Sidor” (Mina sidor) och välj ”Mitt Konto” till vänster i menyn. Sedan tryck på 

”Byt telefonnr…” och fyll in det nya telefonnumret i fältet När du har fört över telefonnumret i programmet 

kan du byta det nya abonnemanget till din mobilenhet. Efter att det nya numret tagits i bruk återgå till ”Mitt 

konto” i mobilenheten, öppna extramenyn upptill höger på skärmen och välj "Registrera". Följ 

instruktionerna och registrera om programmet till det nya telefonnumret.                                            Ultracom 

Support: telefonnumret kan även ändras i Ultracom Support. När Ultracom Support har fört över 

telefonnumret kan du byta det nya abonnemanget till din mobilenhet. Kontaktuppgifter för Ultracom Oy 

teknisk support kan hittas på vår webbplats https://ultracom.se/kontakt/ 

- Återförsäljare: Ultracom återförsäljare kan ge instruktioner hur man byter telefonnummer. Ta med din 

mobilenhet och ditt Ultracom halsband.  

-  

9.4 Att byta administrator i din Ultracom Novus och Hund-GPS enhet 
Följ instruktionerna för att ändra administrator för din Ultracom Novus eller Hund-GPS-enhet: 

https://www.otaapps.com/up/swe/Login.aspx
https://ultracom.se/kontakt/
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1. Ta bort SIM-kortet från halsbandet 

2. Placera SIM-kortet i en mobilenhet. 

3. Öppna kontakter i mobilenheten och radera DOGPS-kontakten från SIM-kortet. 

4. Ta bort SIM-kortet från mobilenheten och placera den i halsbandet igen. 

5. Sätt in laddade batterier i halsbandet.  

6. Öppna programmets huvudmeny och ”Enheter”. Håll fingret på den valda enheten och sedan välj ”Radera”. 

7. Välj ”LÄGG TILL…” och fyll in begärd information. 

8. Välj "SPARA". Programmet frågar om du vill skicka kopplingspunkt, tryck "Skicka kopplingspunkten". 

9. Välj operatör i rullgardinsmenyn, kontrollera att starta spårning är kryssat och se tryck ”Skicka”. 

10. Programmet för över dig till telefonens textmeddelanden. I textfältet finns ett färdigt meddelande. Sänd det 

första meddelandet(kopplingspunkt). 

11. Gå tillbaka ett steg med telefonens backa knapp. 

12. Ett nytt meddelande är färdigt i textfältet. Sänd det andra meddelandet (meddelandet för spårning). 

13. Återgå till kartvyn och spårningen startar inom kort. 

 

9.5 Filtrera enheter i Enhetsmenyn (favoriter, aktiva enheter osv.) 
Klicka på UC-ikonen uppe i det vänstra hörnet av skärmen för att öppna huvudmenyn, eller dra skärmen från vänster 

till höger. Välj "Enheter" och tryck ”Alla Enheter” rullgardinsmenyn. En lista på hur enheter som lagts till i din 

programvara kan filtreras öppnas: 

- ”Alla Enheter” visar alla enheter som finns tillagda i programmet. 

- ”Favoriter” visar bara enheter som valts till favorit i programmet. Du kan välja en favorit genom att kryssa i 

"Favorit" -fältet, eller när du lägger till an enhet i programvara.                                                                        

”Favoriter + aktiva enheter” Visar favoriter och aktiva enheter samt programvaror som följs.                                                                                                                                                                  

”Senast använda” visar senast använda enheter och programvaror. 

- ”Mina enheter” visar bara enheter som du är administratör till. 

 

9.6 Att flytta till och hämta enheter från servern 
Klicka på UC-ikonen uppe i det vänstra hörnet av skärmen för att öppna huvudmenyn, eller dra skärmen från vänster 

till höger. Välj "Enheter". Uppe till höger i skärmen hittar du en extra meny (de tre bollarna) genom att tryck på den 

öppnas följande alternativ: 

Flytta till servern: öppnar ett fönster där du kan välja om du vill exportera enheter och waypoints från din 

mobilenhet till servern. Välj vilken information du vill exportera till servern och tryck på "Flytta till server". Data 

exporteras till servern och programmet informerar hur många enheter och waypoints har sparats. Samtidigt 

tillhandahåller programmet ett ID som kan användas för att återställa enhetslistan senare eller om du vill dela 

enhetslistan med en vän.  

Hämta från servern: öppnar ett fönster där du kan välja om du vill importera en enhetslista från servern. Om du 

lämnar ID-fältet tomt kommer programmet att hämta det sista enheterna som exporterats till servern. Du kan också 

ange det senast exporterade enhetslistans ID eller till exempel ett ID som som erhållits från en vän, och programmet 

kommer att hämta enheterna med det numret från ditt system till din "Enheter" -lista 

 

9.7 Redigera, radera och skicka enheter till en vän 
Klicka på UC-ikonen uppe i det vänstra hörnet av skärmen för att öppna huvudmenyn, eller dra skärmen från vänster 

till höger. Välj "Enheter" och tryck ”Alla Enheter Om du vill ta bort eller redigera tillagda enheter trycker du på en 

vald enhet i ungefär en sekund och väljer "Redigera" (pennan uppe i skärmen). För att radera en enhet trycker du på 

en vald enhet i ungefär en sekund och väljer Radera(papperskorgen) uppe i skärmen.                                                     

Om du vill dela en enhet till en vän tryck på en vald enhet i ungefär en sekund och välj ”Dela symbolen”  uppe i 
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skärmen. Din vän måste ha Ultracom-programvara installerad. Skicka till en vän stöds endast i Android-versionen av 

Ultracom-programvaran. Enheter kan inte delas till Apple iOS-versionen av programvaran. 

 

9.8 Lägga till en demostrationsenhet 

Klicka på UC-ikonen uppe i det vänstra hörnet av skärmen för att öppna huvudmenyn, eller dra skärmen från vänster 

till höger.  

Välj extramenyn uppe till höger på skärmen (de tre bollarna). Klicka på "Lägg till demo ...".  Sedan klicka på "Spara" 

längst upp på skärmen för att lägga till demoenheten till "Enheter" -menyn.                                                                          

Demoenheten kan bara följas och dess inställningar kan inte ändras 


