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Figuur 1 

GeoLocker Smart Snelle installatiehandleiding 

  
Voer onderstaande stappen uit om de GeoLocker te activeren en te instaleren  

Belangrijk voordat u dit systeem gaat installeren: Nieuwe 
gebruikers moeten eerst een account aanmaken op 

www.12trace.nl  

U kunt uw account activeren via de link in de welkomstmail die 

u direct na het aanmaken van uw account ontvangt. 

 

Controleer bij het openen van uw pakket of de volgende onderdelen aanwezig zijn: 

 Simkaart. (is reeds voor u geïnstalleerd) 

 Sticker met productcode op de onderzijde van de GeoLocker (ook te vinden 
op de verpakkingsdoos) bewaar dit nummer goed 

 GeoLocker.  

 Batterij. 

 Twee tie-wraps en 4 schroeven voor montage van uw GeoLocker. 

 

 Installatie (Belangrijk: doe dit pas nadat u een account heeft aangemaakt) 
Open de Geolocker behuizing door de 4 schroeven los te draaien met een Philips-1 
schroevendraaier, met de productcode sticker naar boven. 

Controleer of de simkaart is geplaatst in de daarvoor bestemde SIM-houder.  

Sluit de batterij aan doormiddel van het gele stekkertje, plaats de batterij in de 
behuizing.  

 

In de onderstaande afbeelding is de printplaat te zien met de GPS en GSM LED-
lampjes, deze zullen een status geven door middel van knippercodes zodra de 
GeoLocker aangesloten is. De LED-lampjes zijn niet zichtbaar als de deksel is 
gemonteerd, wacht daarom nog even met de montage.  

 

 

 

 

 

 

Plaats de GeoLocker zo dat de GPS vrij zicht naar de hemel heeft (zie Figuur 2), het 
GPS ontvangst is dan optimaal. Druk het reset knopje 1 keer kort in, hierdoor zal de 
GeoLocker direct een positiebepaling uitvoeren.  

Log in op uw account en klik in het venster 'Apparaten' op de GeoLocker-naam. Er 
verschijnt een venster met onder andere een kopje ‘Locatie’. Hier kunt u zien of de 
GeoLocker een plaatsbepaling heeft uitgevoerd.  
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https://www.foscam.nl/index.php/productattachments/index/attachments/v/577/
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*Let op omdat de GeoLocker voor het eerst wordt ingeschakeld kan een eerste  
positiebepaling tot wel 30 minuten in beslag nemen! De knippercodes van de 
leds worden in onderstaand schema toegelicht.  

Montage 

Controleer of de pakking die in de uitsparing is gestopt niet beschadigd is, voordat u 
het deksel vastdraait. Bevestig het deksel met een Philips-1 
kruiskopschroevendraaier. Voor een optimaal GPS ontvangst moet het pijlvormig 
logo op de behuizing met de punt naar beneden wijzen. 

 

 

 

 

 

GPS LED 

Voor de knippercodes van de GPS LED kan de onderstaande tabel worden geraadpleegd. 
 

Knippercode Betekenis 

1 × Groen GPS werkt 

2 × Groen Bezig met positiebepaling 

1 × Rood Laatste positiebepaling mislukt* 

 

GSM LED 
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de knippercodes van de GSM LED. 
 

Knippercode Betekenis 

1 × Groen GSM werkt 

2 × Groen Netwerk gevonden 

3 × Groen  Netwerk zoeken 

1 × Rood Geen netwerk, controleer of de Simkaart goed zit* 

2 × Rood Server fout, druk het reset knopje in op de GeoLocker* 

3 × Rood IO fout, controleer of de Simkaart goed zit* 
 

download de volledige handleiding op 
http://12trace.nl/over-12trace/downloads/handleidingen 
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