
När sändaren är installerad måste  
du aktivera spårningstjänsten.

Aktivera enligt nedan.

gsgroup.se/aktivering-spotguardplus eller 
skanna QR-koden till höger med mobilen.

[Spotguard Plus]



[Beskrivning av systemet]
Spotguard är en batteridriven spårsändare som är godkänd av  
SSF och rekommenderas av de flesta försäkringsbolag.  
Spårsändaren används dels som stöldskydd och dels som ett
inventeringsverktyg.

Vi kombinerar tre teknologier (GPS/GSM och radio) vilket är helt unik och 
ger dig som kund en extra säkerhet.

[Position]
Sändaren rapporterar 2 gånger per dygn. Vid händelse av stöld så ökar  
GSGroups larmcentral rapporteringsintervallen för en mer detaljerad 
spårning. Batteriet håller ca 3 år. 
Nytt batteri kan beställas via vår hemsida.

[Vid händelse av stöld]
Medföljande larmkort beskriver vad du skall göra vid händelse av stöld. 
Anmäl stölden till polisen och ditt försäkringsbolag.  
Sedan kontaktar du GSGroups larmcentral på telefon: 08-29 22 90.



[Installation]  
1. Sändaren kan monteras med medföljande dubbelhäftande  

tejp eller skruvas fast.

2. För bästa funktion bör sändaren placeras nära en ruta eller under 
så lite material som möjligt.

 Detta då fri sikt ger bäst signal. Undvik montering under kolfiber 
eller metallmaterial.

3. För bästa möjliga signalstyrka skall ”Grön prick”       peka uppåt.

[Support]
Gå till https://gsgroup.se/support/guard-systems/ 
Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor kan 
du vända dig till vår support som du når via telefon: 08-550 124 65.



[OBS!]
Du måste aktivera din spårsändare efter att  
installationen har utförts för att de allmänna villkoren 
skall uppfyllas för söktjänsten.

[Ladda ner och logga in]
Efter installation och aktivering måste du verifiera att 
spårsändaren rapporterar till GSGroups server, genom att använda  
vår webb-tjänst eller logga in via vår App. 

OBS! Det är viktigt att du som kund regelbundet kontrollerar batteri- 
statusen och att spårsändaren rapporterar. Detta gör du genom att  
logga in enligt nedan. Inloggningsuppgifterna skall du ha fått till den 
e-post du angivet vid beställningen. 

Webbinloggning:  
gsgroup.se/gsgroup-login/ 

Inloggning via mobil:
Ladda ner Appen:  
Asset Manager
Laddas ner från Google Play eller AppStore.
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