
 

 
Frågor? Kontakta AddMobiles support på 040-66 33 160 eller mejla support@addmobile.se. 

Kom igång med AddTracker 201 
 

För att komma igång med användningen av AddTracker 201 behöver den först aktiveras och kopplas 
till ett verktyg innan den fysiskt fästs på verktyget. 

Börja med att ladda ner appen ”appToolbox” från Apples App Store eller Google Play Store. 
Fyll i aktiveringsnyckel du fått i ett mejl från AddMobile eller från företagets administratör. 

Öppna upp ”Verktygshantering” när appen startat.  

 
Aktivera AddTrackers 
Inne på startsidan ”Mina verktyg” trycker du på hamburgermenyn uppe till höger och väljer ”Aktivera 
AddTrackers”. 

  

Följ därefter instruktionerna i appen. 

 

När AddTrackern är aktiverad behöver den kopplas till ett verktyg för att börja användas. 

Via hamburgermenyn kan du antingen välja ”Lägg till nytt verktyg” eller ”Sök verktyg” för att söka 
upp ett befintligt verktyg. 

 

 



 

 
Frågor? Kontakta AddMobiles support på 040-66 33 160 eller mejla support@addmobile.se. 

Skapa verktyg  
För att skapa ett nytt verktyg väljer i menyn ”Lägg till nytt verktyg”. Fyll i verktygsnamn, 
verktygsnummer och välj ”Ja” under ”Aktiv”. Tryck på ”Spara”. Då var det klart! 

 

 
Koppla en AddTracker till ett verktyg 
Efter att du sparat ett nytt verktyg eller sökt upp ett befintligt öppnas verktygskortet upp. Tryck på 
fältet ”Spårning”. 

 



 

 
Frågor? Kontakta AddMobiles support på 040-66 33 160 eller mejla support@addmobile.se. 

 

I fältet ”Typ” väljer du ”AddMobile TrackerGPS”. Sedan kan du antingen trycka på ”SCANNA” och 
scanna QR-koden på din AddTracker 201, eller leta upp serienumret i listan under fältet ”GPS”. 
QR-koden och serienumret hittar du på AddTrackerns baksida. 

Tryck sedan på ”SPARA”. 

Nu är er AddTracker 201 aktiverad, kopplad till ett verktyg och redo att monteras! 

Den kan monteras med vilken metod som passar er bäst, till exempel med skruvar, buntband, lim 
eller medföljande dubbelhäftande tejp. 

OBS! För att få så bra GPS-mottagning som möjligt bör AddTrackerns ovansida monteras med fri sikt 
mot himmelen. Ovansidan är den sida utan någon etikett. 


