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Licens

Grattis till ett bra val av lokaliseringsprogram!
Alla programlicenser är telefonnummerspecifika och licensen binds till det telefonnummer med vilket den registrerats första gången.
Om du byter telefonnummer, ska programlicensen frigöras enligt anvisningarna i bruksanvisningen eller via supporten innan programvaran kan
användas eller hämtas med ett nytt nummer.

Pointer Jakt AB
Västravägen 52-54
803 24 Gävle
Teknisk support: 0900-2000500 (10kr i minuten)
info@pointerjakt.se
www.pointerjakt.se

Allmänt
Observera att vissa av programvarans egenskaper och funktioner
kan variera mellan olika operativsystem- och programversioner.
Alla egenskaper är inte nödvändigtvis tillgängliga i alla Hund-GPS-modeller.
Koordinatsystemet för Swepoint-programvaran är: WSG-84 och RT-90.

Termändringar
DoGPS+-spårning är nu Dataspårning.
DoGPSNet är nu Egna Sidor där ritverktyg för kartor finns att använda.

Anslutningsinställningar
Den enhet som används ska ha en fungerande internetanslutning för att det ska vara möjligt att installera och använda programmet. Både
lokaliseringsenheten och telefonen behöver ha en anslutning med en fungerande dataförbindelse och möjlighet att skicka SMS.
Kontrollera din anslutnings lämplighet genom att kontakta operatörens kundtjänst.
Swepoints Hund-GPS-enheter fungerar med de vanligaste mobiloperatörerna. Vi rekommenderar dock inte användning av Multisim-anslutningar,
eftersom
det tekniska genomförandet av sådana anslutningar kan orsaka problem med användningen av enheterna.
Om du behöver hjälp med internetinställningarna eller mobilanslutningen ska du kontakta din operatörs kundtjänst.

Allmänt om att hämta
och registrera programvaran
Windows- och Android-enheter kan ladda ner programvaran via Windows Store eller Google play. Detta kräver ett konto som är specifikt för
operativsystemet.

Det krävs ett konto för att använda applikationsbutiken, med hjälp av vilken programvaran installeras. Se närmare instruktioner för din
telefonmodell.
Man kan även ladda ner programvaran via SMS-beställning till dessa operativsystem.
Efter installering i Windows- och Android-enheter är programvaran alltid en oregistrerad programversion.
Om du har en PRO eller 1års-licens, öppnas de tilläggsegenskaper som ingår i programmet när du registrerar programmet. Till dessa egenskaper hör
exempelvis huvudanvändarens kommandon och obegränsade hämtningar av Lantmäteriverkets terrängkartor. PRO och 1års-licenser skaffas hos
Pointer Jakt AB eller via våra återförsäljare.
I Java-baserade telefoner (Symbian-telefoner) installeras programmet som en SMS-beställning.

Förklaring av ikonerna på skärmen
Kompis programmet
kräver ingen beställningskod i samband
med installationen.
Du hittar återförsäljarna på adressen
www.pointerjakt.se

Enhetskrav
Swepoints lokaliseringsprogram fungerar
med följande operativsystem:
Windows Phone: Windows Phone 8, 8.1
Windows Phone 7: Version 7.8 och senare
Android: Android: 2.2 Froyo eller senare
Java Symbian: S60 3rd edition och senare
Symbian^3: Symbian Anna, Belle

Användning av
programvaran och
installering av enheten
Swepoints lokaliseringsprogram installeras i telefoner och tabbar via
Windows Store eller Google Play (butiken). Från applikationsbutiken
hämtas alltid en avgiftsfri programvara som kan registreras som en
Pro eller 1års-version.
För att kunna registrera programvaran som en Pro eller 1års-version
måste du köpa en separat licens hos Pointer Jakt AB eller hos en
återförsäljare. Licensen kan inte köpas via applikationsbutiken.
För Windows Phone-telefoner krävs ett Microsoft-konto och för
Android-telefoner ett Google-konto för att programvarorna ska kunna
hämtas från applikationsbutiken. Kontot skapas vanligen i samband
med att en ny telefon tas i bruk. Om inget konto har skapats för
telefonen, uppmanas användaren skapa ett konto när telefonen
används för att besöka applikationsbutiken.
Du hittar anvisningar om att skapa ett konto i användarhandboken för
din telefon.
Du kan även hämta hem programvaran genom en SMS-beställning.

Hämta programvara
Öppna applikationsbutiken i din telefon. Klicka först på ikonen och
skriv in sökordet Swepoint.
Klicka på ikonen för den applikation som hittas och välj ”Installera”.
Svara ja på alla frågor om installationsprogrammets
användarrättigheter för att starta installationen. Du kan se hur
hämtningen framskrider i applikationsmenyn i din telefon.

Hämtning av programvara via SMS (Java och Android)
Skicka beställningskoden som finns i bruksanvisningen i ett SMS till
numret 073-0851088. Inled meddelandet med DOGPS och
mellanslag, din licenskod (t.ex. DOGPS 1234567). Du får ett SMS
tillbaka som innehåller en länk till programinstallationen. Öppna
länken och välj ”Starta Nedladdning” på den webbsida som öppnas.
Din telefon börjar då hämta programvaran. Svara ja på alla frågor för
att installationen ska slutföras.
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Registrering av
programvara
När programmet startas första gången uppmanas du att
registrera applikationen.
Programmet måste registreras med en beställningskod som köps
av Pointer Jakt AB eller hos en återförsäljare. Kompis behöver
inte registreras och går att använda direkt helt gratis. Till en
oregistrerad programvara (Kompis) har du endast ett visst antal
kartrutor att ladda ner.
Om du hoppar över registreringen och inte registrerar
applikationen, uppmanar programmet till registrering så länge
programvaran inte har registrerats.

Klicka därefter på ”Välj alternativ”. Välj ”Ja, jag har köpt licens” om
du har en licens. Klicka på det tomma textfältet och skriv
programvarans beställningskod i fältet (t.ex. 1234567).
Om du vill använda gratisprogrammet Kompis, välj ”Nej, jag har inte
köpt licens.”.
Klicka på ”Registrera”. Då skickar programvaran en
registreringsbegäran till servern.
Efter en stund får du ett bekräftelsemeddelande om registreringen per
SMS. Öppna bekräftelsemeddelandet i din telefon och spara
bekräftelsekoden som finns i meddelandet.
Gå tillbaka till programvaran. Då uppmanas du skriva in
bekräftelsekoden i det angivna fältet. När du har skrivit in koden får
du en bekräftelse på att registreringen har lyckats.

Android

Om du inte får något bekräftelsemeddelande, utan programvaran
returnerar en felkod, ska du kontrollera att du har skrivit in alla
uppgifter som krävs korrekt.

Klicka på ”Välj alternativ”. Välj ”Ja, jag har köpt licens.” om du
har en licens. Klicka på det tomma textfältet och skriv
programvarans beställningskod i fältet (t.ex. 1234567).

I en problemsituation kan du kontakta Swepoints tekniska ssupport på
numret 0900-2000500 (10kr/min) eller per e-post på
info@pointerjakt.se.

Om du vill använda den avgiftsfria programvaran Kompis, välj
”Nej, jag har inte köpt licens”.
Klicka till sist på ikonen ”Registrera”. Då skickar programmet
en begäran om registrering till Swepoints server och kartvyn
visas. I kartvyn snurrar en räknare och texten ”Registrerar”. När
registreringen har genomförts visas ett popup-fönster med
information på skärmen. Registreringen tar normalt mindre än
60 sekunder.
Om registreringen misslyckas kan du försöka registrera
programvaran på nytt genom att öppna huvudmenyn med
valknappen. Klicka på ”Registrera” i menyn som öppnas.
Kontrollera att du har skrivit in rätt beställningskod och att
telefonens dataanslutning är aktiv.

Lägg till enhet
Säkerställ först att den enhet som ska lokaliseras har tagits i bruk
enligt anvisningarna och att enhetens SIM-kort är aktivt.
Android: Öppna programvarans huvudmeny genom att trycka på
valknappen och välj ”Enheter”.
Windows Phone: Öppna programvarans huvudmeny genom att
klicka på menyikonen och välj ”enheter/markeringar”.

I en problemsituation kan du kontakta Swepoints tekniska
support på numret 0900-2000500 (10kr/min) eller per e-post på
info@pointerjakt.se.

Klicka på valknappen i enhetsmenyn och välj ”Lägg till ...”.

Windows Phone

Skriv in uppgifterna om enheten i de angivna fälten. Fältens
ordningsföljd kan variera i olika operativsystem. I operativsystemet
Android finns en del av valen på en annan flik.

Skriv in ditt telefonnummer i det angivna fältet (t.ex.
+46701234567).

- Telefonnummer: Enhetens telefonnummer skrivs i formatet
+46701234567 (Windows Phone: 46701234567).
- Namn: Ett namn som individualiserar enheten, t.ex. Hund. Den
tillåtna längden för namn är 10 tecken.
- Lösenord: Ett lösenord för enheten. När du startar enheten för första
gången så måste lösenordet vara 0000. Detta går att ändra sedan.
När uppgifterna har skrivits in, klicka på ”Spara”. Efter att
uppgifterna om enheten har sparats ber programvaran dig att sätta
kopplingspunkten (APN) som ska användas för enheten.

Tilläggsval

- Antal ruttpunkter: Antalet positioner som ritas på
kartan. Genom att ändra värdet kan du ändra längden på
den spårningslinje som ritas.
- Lokaliseringssätt: Data- eller GPRS-lokalisering eller
lokalisering med SMS. SMS-lokalisering kan inte väljas i
Windows Phone-versionen.

Anslutningsadress (APN)
Om du lägger till din egen Swepoint hund-GPS-enhet som den
enhet som ska spåras, välj ”Sätt kopplingspunkt”.
Om du lägger till en väns enhet som du vill spåra, välj ”Ångra”.

- Typ: Den tillagda enhetens typ. Följande typalternativ är möjliga:


Hund-GPS-enhet: Swepoint hund-GPS 2007- och
Swepoint-modulen.

Välj SIM-kortsoperatör för din enhet i rullgardinsmenyn. Efter
att du valt operatör visas operatörens anslutningsadress
automatiskt i vyn för anslutningsadress.



Hund-GPS-enhet (-2006): Swepoint hund-GPS 20052006. Dessa fungerar ej med Windows-Phoneoperativsystem.

Om du vill kan du starta datalokaliseringen av enheten genast
genom att kryssa i rutan ”Starta DoGPS+ spårning”. Då ställs
lokaliseringsintervallet för enheten in till 60 sekunder.



Program: Lokalisering av ett annat Swepoint-program

När du har gjort dina val, klicka på ”Skicka” för att skicka de
valda inställningarna till enheten.



MPTP-enhet: Lokalisering av andra tillverkares GPSenheter med SMS. MPTP-lokalisering fungerar inte med
Windows Phone-operativsystemet.



Tracker LIVE: Korslokalisering av Tracker- och Pointerenheter och programvaror. Kräver dessutom en separat
licens för lokalisering (se avsnittet ”tilläggstjänster” i
anvisningen).

- Ikon: En individualiserande ikon på enhetens karta (du kan
bläddra mellan ikoner genom att dra skärmen till sidan).
- Grupp: Gruppkod för enheten som har definierats av
användaren. En grupp måste inte definieras.
- Visa på kartan: Vid behov kan enheten tas bort tillfälligt från
kartvisningen.
- Skallgräns: Det minsta antalet skall per minut innan
programmet tolkar det som att hunden har skällt. I regel är
standardinställningen 5 lämplig.
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När du klickar på ”Skicka ” i Windows Phone-versionen,
övergår vyn till sändning av SMS. Mottagaren och
meddelandets innehåll har ifyllts i förväg. Klicka på ”Skicka”
och gå tillbaka till programvaran med telefonens pilknapp
(tillbaka).
När du programmerar anslutningsadressen för första gången
ställs du automatiskt in som enhetens administratör.
Endast enhetens administratör kan ändra enhetens inställningar.
Du kan endast vara administratör om du har en PRO eller en
1års-licens. Den första administratören kan lägga till andra
användare som administratörer för enheten. Du hittar mer
information i avsnittet ”Lokalisering av enhet och byte av
lokaliseringsintervall” i handboken.
När du har sparat enheten och programmerat enhetsadressen får
du ett meddelande på kartskärmen om inställning av
anslutningsadress. Om du har kryssat i rutan ”starta spårning”
får du även ett meddelande om att spårningen har startat.
Samtidigt visas geografiska data för enheten på kartan.

Att ta bort en enhet, göra
ändringar och grupperingar
Om du vill ändra uppgifterna för en tillagd enhet eller ta bort enheten
helt kan du göra detta genom att öppna programmets huvudmeny och
välja ”Enheter” (i Windows Phone ”Enheter/markeringar”).
Android: I enhetsmenyn som öppnas ska du trycka med fingret på
enhetens namn i cirka en sekund och välja ”Redigera” i det popupfönster som öppnas för att ändra uppgifterna för enheten. Välj
”Radera” för att ta bort enheten helt eller ”Skicka till en vän” för att
skicka uppgifterna om enheten till din vän som får ett meddelande i
sin programvara.
Windows Phone-versionen: Välj den enhet du vill ändra genom att
klicka på enheten och valknappen och välj därefter ”Redigera” för att
ändra uppgifterna om enheten. Välj ”Radera” för att ta bort enheten
helt.

Gruppering av enheter
Du kan ändra visningsordningen, d.v.s. grupperingen, för de enheter
som syns i menyn ”Enheter” enligt Favoriter, Favoriter och Aktiva,
Senast använda eller Egna enheter. Enheterna i din enhetsmeny
grupperas enligt ditt val. Du kan lägga till en enhet som favorit på
följande sätt:
Android: Klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av
menyn ”Enheter” och välj visningssätt för enheter. Du kan lägga till
önskad enhet som favorit genom att trycka med fingret på enhetens
namn i cirka en sekund och välja ”Lägg till i favoriter”.

Export och import av en
enhet från och till en server.
Enheterna i enhetsmenyn kan sparas på en server, varifrån
enhetslistan kan hämtas t.ex. i en situation där telefonens programvara
installeras på nytt.
Du hittar detta verktyg i enhetsmenyn genom att klicka på valknappen
och sedan antingen på Flytta till server eller Hämta från server. När
enhetslistan flyttats till en server, förser programvaran enhetslistan
med en ID-kod för att enhetslistan ska kunna hämtas till telefonen.
Om du hämtar enhetslistan utan ID-kod hämtar programmet den

enhetslista du senast flyttat till servern. Vid flytt av enhetslistan
raderas inte enheterna från telefonens enhetslista.

Grön boll: kontakt har etablerats med enheten via servern.

-

Spårningsintervall: ändra och avsluta spårningsintervall
(5 sek.–10 min.).

Röd boll: kontakt kan inte etableras med enheten via servern.

Lokalisering av enhet och
byte av lokaliseringsintervall
Efter att enheten lagts till och anslutningsadressen programmerats
skickar enheten automatiskt geografiska data till servern med 60
sekunders mellanrum (om du har kryssat i rutan ”Starta spårning”).
Om lokaliseringen inte startas när enheten läggs till kan du starta
lokaliseringen i menyn Enhetens inställningar under
”spårningsintervall”.

Ingen boll: spårning har inte aktiverats i telefonen (Spårning
On/Off)
%-ikonen:
Röd %-ikon: telefonens dataanslutning är inte aktiv (kontrollera
telefonens inställningar) eller att det inte finns ett tillgängligt
nätverk.

Distansmätare: ändra distansmätarens värde (i meter).

Gul %-ikon: ansluter

-

Grön %-ikon: geografiska data hämtas från servern till
telefonen.

Alarmgräns: Enheten larmar när enheten förflyttar sig
utanför cirkelns räckvidd (i meter).

-

Strömsparläge: strömsparkommandon för den enhet som
lokaliseras.

-

Automatisk SMS-uppföljning: spårningsintervall (i
minuter) för SMS-spårning.

-

Skallarm: programmerar ett larm när enheten räknar
inställt antal skall per minut.

-

Efterfråga administratör: frågar efter en lista över andra
administratörer som har ställts in för enheten.

-

Du hittar menyn genom att klicka på ikonen ”Enhetens
inställningar” ( I ) på kartan.

Tillfoga administratör: lägger till andra administratörer.
Endast den ursprungliga administratören kan lägga till
andra administratörer.

-

Radera administratör: tar bort administratör enligt ditt
val.

I Android-programmet ska du klicka på valknappen för att
komma till de nuvarande inställningarna.

-

Tillfoga tillfällig lyssnare: lägger till en tillfällig lyssnare
(en användare som kan ringa till enheten).

I Windows Phone-operativsystemet visas enhetens inställningar
om du drar skärmen till höger och klickar på ”Meny”.

-

Radera tillfällig lyssnare: tar bort en tillfällig lyssnare
enligt ditt val.

-

Tillåt/spärra samtal: tillåt eller spärra alla utomstående
samtal till enheten (standardinställningen är att samtal är
förbjudna).

Spåra med SMS: sökning av enskilda geografiska
data med SMS (endast operativsystemen java och
Android).

-

Efterfråga tillfälliga lyssnare: frågar efter en lista över
programmerade tillfälliga lyssnare.

-

Hämta spår: hämtar enhetens spår från servern.

-

Skallkänslighet: justering av skallräknarens känslighet.

-

Ringa: ring ett samtal till enheten.

Öppna menyn Enhetens inställningar genom att klicka på ikonen
Enhetens inställningar ( I ) som syns i kartrutan.

Windows Phone: Dra skärmen till sidan i infovyn för att visa
”enhetens inställningar”. Klicka på menyn och välj
Lokaliseringsintervall. Klicka på det vita fönstret, radera vid behov
det tidigare lokaliseringsintervallet och definiera önskat
lokaliseringsintervall. Om telefonens virtuella tangentbord täcker
”ok/ångra” kan du ta bort tangentbordet genom att klicka med fingret
på ett tomt område på skärmen eller på telefonens tillbakaknapp.
Godkänn det inställda uppdateringsintervallet med ”ok”-knappen eller
ångra uppdateringsintervallet med ”ångra”-knappen. Inställningen
ändras nästa gång geografiska data hämtas och du får en bekräftelse
på att inställningen har ändrats.
Du kan söka den senaste positionen för din enhet manuellt genom att
trycka på tassikonen. Om du vill att din telefon ska söka geografiska
data automatiskt, ska du öppna programmets huvudmeny och välja
”Spårning On/Off”.

Enhetens
info&inställningar
Du hittar uppgifter om enheten i menyn ”Enhetens
inställningar”. Enhetens huvudanvändare kan också göra
ändringar i enhetens inställningar.

De nuvarande inställningarna och deras placering kan variera
beroende på bandmodellen och operativsystemet. Menyn
”Enhetens inställningar” innehåller följande alternativ:
-

När ”Spårning On/Off” har startats visas spårningens aktivitet på
följande sätt:
Bollikonen:
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Spårningsintervall: inställningar mellan 30 och 59 sekunder förblir
aktiva i 120 minuter och därefter återgår enheten till det föregående
spårningsintervallet.
-

Byte av lokaliseringsintervall

Android: Öppna menyn och välj ”Spårningsintervall”. Välj önskad
intervall och klicka på ”Ok”. Inom kort visas ett popup-fönster som
bekräftelse på det ändrade spårningsintervallet. Kvittera meddelandet
genom att klicka på ”Ok”.

Spårningsintervall: inställningar under 30 sekunder förblir aktiva i
60 minuter och därefter återgår enheten automatiskt till det
föregående spårningsintervallet.

-

Kopplingspunkt (APN): ändring av enhetens
kopplingspunkt (APN).

I programvarans huvudmeny hittar du dessutom följande
val:

-

Stånd alarm: skickar ett larm när enheten står stilla en
viss tid.



Enheter: lista över enheter.



Wapoints: lista över de waypoints som sparats.

-

MPTP-spårnng: lokalisering av andra tillverkares GPSenheter via SMS.



Kartsamlingar: lista över de kartsamlingar som
gjorts via DoGPS net.

Utomstående SMS-spårning: tillåt eller förbjud spårning
av enheten med SMS.

-

Spårning On/Off: Aktivering/inaktivering av
automatisk spårning.

-

Gps On/Off: visning av egen position på kartan
(startar telefonens interna GPS-antenn).

-

Mätning/markeringar: verktyg för mätning av
avstånd samt egna markeringar. I Android-versionen
finns verktyget i kartans högra kant (pennikonen).

-

Enheter och markeringar: enhetsmeny samt
ändring av egna kartmarkeringar:

-

Uppdatera kartorna på skärmen: kartorna som
syns på skärmen hämtas på nytt från servern. I
Android-versionen finns funktionen i kartans högra
kant (återvinningsikonen).

-

-

-

Dynamisk spårning: automatisk justering av
spårningsintervallet utifrån hastighet eller
skallinformation.
Vibration (Inkallning): Aktivering av
vibrationsfunktionen. För vibrationsfunktionen krävs det
en tilläggsenhet som installeras vid fabrikens
serviceavdelning. Hemkallande är tillgängligt i Swepoint
hund-GPS 2011 och nyare modeller.
Programvaruuppdatering: En order om uppdatering av
Swepoint hund-GPS-enhetens programvara skickas. Du
hittar mer information i handboken under ”Uppdatering av
programvara”.

Kartfunktioner och egen
position

Mätning och markeringar

Du kan ändra kartans skala i kartvyn genom att klicka på plus- och
minusikonerna i rutan eller nypa inåt eller utåt på skärmen med
fingrarna.

Du kan göra egna markeringar och mätningar på kartan genom
att använda programvarans verktyg för mätning och
markeringar.

I båda operativsystemen innehåller kartrutan följande val:

Android:
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-

Centrera enhet (sikte): centrera markören på den enhet
som lokaliseras.

Välj ikonen ”mät/markera” i snabbmenyn till höger i kartrutan.
Mätningen/markeringarna startar vid markören.

-

Enhetens inställningar (i): uppgifter om den lokaliserade
enheten samt ändring av inställningar.

-

Chat (pratbubbla): diskussionsfunktion mellan
användare.

-

Lokalisera (tass): söker de senaste geografiska data som
enheten har skickat till servern.

Genom att flytta kartan ser du koordinaterna vid markören i
rutans övre kant samt avståndet mellan mätpunkterna.
Penndraget/mätlinjen visas med en streckad linje. Om du vill
bekräfta linjen ska du klicka på nytt på ikonen ”mät/markera”.
Du kan avbryta mätningen eller markeringen genom att trycka
två gånger på ikonen ”mät/markera” utan att flytta markören.

Om du vill spara din markering ska du öppna huvudmenyn och klicka
på ”Waypoints”. Lägg till ett namn för din markering, definiera om
markeringen ska visa på kartan samt välj en ikon för markeringen och
klicka på spara.
Om du trycker på markeringens namn i cirka en sekund i menyn
”Waypoints” öppnas en popup-meny där du kan ändra eller radera
markeringen, skicka den till en vän eller exportera den till servern.
Exportering av markeringar till servern skickar en specifik markering
till tjänsten ”Egna sidor”, där du kan logga in och ändra markeringen
(kräver ett utvidgat servicepaket (Laaja)). Läs mer om tjänsten ”Egna
sidor” i handboken under ”Egna sidor”.

Windows Phone:
Öppna programmets huvudmeny och välj ”mätning/markering”.
Mätningen/markeringarna startar vid markören.
Genom att flytta kartan ser du avståndet mellan mätpunkterna i rutans
övre kant och bredvid markören visas de koordinater markören pekar
på. Penndraget/mätlinjen visas med en streckad linje. Om du vill
bekräfta linjen ska du klicka på ikonen ”rita”.
Du kan avbryta mätningen eller markeringen genom att klicka på
ikonen ”ångra”. Om du vill spara din markering ska du klicka på
ikonen "spara”. Programmet ber dig namnge din markering.
Dessutom kan du välja om markeringen ska visas på kartan och välja
en ikon för markeringen.
Klicka på ikonen ”spara” för att spara markeringen. Därefter syns
markeringen på kartan. Du kan också exportera markeringen till
servern genom att klicka på ikonen ”exportera till servern”. När en
markering exporteras till servern skickas den specifika markeringen
till tjänsten ”Egna sidor”, där du kan logga in och ändra markeringen
(kräver det utökade servicepaketet). Läs mer om tjänsten ”Egna
sidor” i handboken under ”Egna sidor”.
Du kan ändra, radera och exportera markeringar du har gjort i
telefonen till servern genom att öppna programmets huvudmeny och
klicka på ”enheter/markeringar”. Menyn ”Enheter” öppnas och du
kan gå till menyn ”Markeringar” genom att dra skärmen åt sidan.
Klicka på önskad markering och välj ”ändra, radera eller exportera till
servern” i menyns nedre kant.

Egen position

-

Visningsinställningar: allmänna inställningar för
kartvisningen, bl.a. byte av markör.

För att din egen position ska kunna visas måste telefonens interna
GPS vara aktiv. I regel kan du göra detta val i telefonens egna
positionsinställningar. Du hittar mer information i telefonens eller
pekdatorns användarhandbok.

-

”Ritningssamlingar”: val av ritningssamlingar som
skapats i tjänsten Egna sidor:
Android: I Android-versionen finns
”Ritningssamlingarna” i huvudmenyn under
”Karta+”.

Starta sökningen av egen position genom att öppna programmets
huvudmeny och klicka på ”Gps On/Off”.
Användarens egen position visas på kartan med en egen ikon. Du kan
ändra ikonen på kartan under ”Inställningar” i huvudmenyn.
”Indikatorn för egen position” i kartskärmens nedre vänstra hörn blir
grön när positionen har hittats. När sökningen av din position pågår är
indikatorn gul. Du kan placera markören på din egen position genom
att klicka på ”indikatorn för egen position” på kartskärmen.
Android: Om du klickar på indikatorn tre gånger i rad börjar kartan
följa din egen position. Du kan ta bort denna inställning genom att
stänga av din egen position med ”Gps On/Off”.
Windows Phone: Du kan låsa kartskärmen på din egen position
genom att öppna ”Inställningar” i huvudmenyn och välja ”Följ egen
position”.

Menyn Inställningar
I Android-versionen kommer du till inställningsmenyn genom att
öppna huvudmenyn och välja ”Mer” och ”Inställningar” i den meny
som öppnas.
I Windows Phone hittar du inställningarna genom att klicka på
huvudmenyknappen och välja ”Inställningar”.

När du gör ändringar i inställningarna ska du komma ihåg att
klicka på spara när ändringarna är klara!

Menyn Egna uppgifter
Du kommer till menyn Egna uppgifter genom att öppna
huvudmenyn och, beroende på operativsystemet:
Android: klicka på ”Mer” och sedan på Mitt Konto i den meny
som öppnas.
Windows Phone: klicka på ”Inställningar” och sedan på ”Egna
uppgifter” i den meny som öppnas.
I menyn Egna uppgifter hittar du bl.a. din
licens/beställningskod, den licenstyp som används,
tilläggstjänsternas giltighetstider samt det kartmaterial som
används. För att se de senaste uppgifterna ska du klicka på
menyknappen och välja ”Uppdatera”. Då visas texten
”Kontouppgifterna har uppdaterats” i rutan.
I menyn Egna uppgifter hittar du även andra alternativ:
-

Registrera: registrera programmet med en
beställningskod (t.ex. registrering av
terrängversionen till PRO-version).

-

Beställ …: Du kan förlänga giltighetstiden för ditt
servicepaket, beställa kartpaket samt köpa
korslokalisering för Tracker- och Pointer-enheter.

I menyn Inställningar finns följande alternativ:
-

-
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Allmänna (Android) eller Allmänna inställningar
(Windows Phone): allmänna inställningar, bl.a. lösenord
för egen position och centrering av kartvy när en
lokalisering anländer.
Kartinställningar: inställningar för karthämtning, val av
kartmaterial m.m.
Inställningar för egen position: inställningar för visning
av egen position, bl.a. ikon för egen position

Mer information finns i handboken under
”Tilläggstjänster”.
-

Frigör beställningskod: frigör din beställningskod
när du byter telefonnummer. Även teknisk support
kan frigöra beställningskoden.

Uppdatering av
programvara
För att du ska ha största möjliga nytta av din Swepoint-programvara
och din Swepoint hund-GPS-enhet lönar det sig att hålla
programuppdateringarna aktuella.

Uppdatering av Swepoints kartprogram:
De flesta smarttelefonerna och pekdatorerna uppdaterar de
installerade programvarorna automatiskt.
Swepoints lokaliseringsprogram kan uppdateras manuellt genom att
installera programvaran ”ovanpå” den gamla programvaran via
telefonens eller pekdatorns applikationsbutik.

Uppdatering av Swepoint Hund-GPS-band:
Programvaran för Swepoint hund-GPS-enhet kan uppdateras direkt i
programmet i menyn ”Enhetens inställningar” under
”Programuppdatering”.
Endast enhetens huvudanvändare kan utföra detta kommando. HundGPS-enheten som uppdateras ska vara påslagen och ansluten till ett
datanät. Batterinivån bör kontrolleras före uppdateringen och vid
behov ska batterierna laddas så att de är fulla när uppdateringen
inleds.
Du hittar mer information och anvisningar om uppdatering av
programvara och uppgifter om programversioner på adressen
www.pointerjakt.se

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster kan anslutas till Swepoint-programvaran, t.ex.
områdesgränser, kartpaket över andra länder samt lokalisering av
enheter med hjälp av data.
Du kan köpa tilläggstjänsterna av återförsäljaren, direkt i Swepoints
kartprogram eller via tjänsten ”Mitt konto”.

Du kan beställa tilläggstjänster direkt i Swepoint-programvaran i
menyn ”Mitt konto”. I menyn ”Mitt konto” ser du även
giltighetstiderna för dina tjänster (klicka på ”uppdatera” för att
uppdatera kontouppgifterna).
För att beställa tjänster, klicka på ikonen ”beställ ...”. På den sida som
öppnas kan du välja önskade tilläggstjänster, kontrollera tjänsternas
pris och välja betalningssätt. Beroende på betalningssättet träder
tjänsterna i kraft efter några bankdagar. Om den beställda produkten
har betalats genast på nätet aktiveras tjänsten omedelbart efter
betalningen.
Följande produkter kan beställas:
-

Årsavgift 1-års licens: innehåller databaserad lokalisering
av Swepoint Hund-GPS-enheter och tillgång till DoGPS
net.

-

DoGPS+ tjänst: innehåller databaserad lokalisering av
Swepoint Hund-GPS-enheter, och tillgång till DoGPS net.

-

TrLIVE 1 år: Korslokalisering av Tracker- och Pointerenheter med hjälp av data.

Du hittar mer information om tillgängliga tilläggstjänster på adressen
www.pointerjakt.se och hos din Swepoint-återförsäljare.
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