
         Swepoint DoGPS snabbstartsguide för Android  

 
 
 
1. Ladda ner Swepointprogrammet till din Androidtelefon 
 
Ni kan ladda ner programvaran genom att använda programvarans orderkod som står på 
sista sidan i användarmanualen. 
 
Börja med att kontrollera att telefonens Wap och internet-inställningar är korrekta. 
Inställningarna är operatörsberoende och de kan oftast beställas via ett meddelade eller 
genom att kontakta operatörens kundtjänst. 
 
Telefonens datanätverksläge måste vara aktiverat för att installationen skall lyckas. 
Mer information om er telefon och internetinställningar kan fås från operatörens kundtjänst 
eller från återförsäljaren av telefonen. 
 
Se också till att telefonen är inställd för att kunna installera tredjepartsprogramvara. 
På telefonen väljer ni "Meny" sedan "Inställningar" därefter "Program" och markera 
"Okända källor". 
 
2. Beställa programvaran 
 
Programvarans orderkod finns på sista sidan i användarmanualen. Koden skall finnas med 
i det sms-meddelande ni skickar till 0730851088. När ni skriver meddelandet lägger man 
till "dogps" framför programvarans orderkod. (Exempel "dogps 1234567"). 
 
Ni får nu ett svarsmeddelande som innehåller nedladdningslänken för programvaran. 
 
3. Installation av programvaran 
 
När ni fått meddelandet innehållande nedladdningslänken så “klickar” ni på länken. Då 
öppnas telefonens webläsare och ni kommer till Swepoints nedladdningssida. 
När ni öppnar länken kan telefonen fråga vilken anslutning ni vill använda. Välj då den 
operatör ni använder. 
Om ni inte kan öppna nedladdningssidan från er mobiltelefon så kontrollerar ni att 
internetinställningarna i telefonen är korrekta och att datanätverksläget inte är blockerat. 
 
Påbörja nedladdningen genom att klicka på  "Starta nedladdning". 
När ni har startat nedladdningen kan ni lämna nedladdningssidan genom att  klicka på 
"Hem" eller "Retur" knappen. Sätt fingret längst upp på displayen och dra nedåt tills 
notifieringslisten visas. 
I notifieringslisten visas filen "DoGPS.apk" .Vänta tills nedladdningen är klar. 



När nedladdningen är klar klickar ni på "DoGPS.apk". 
Godkänn installationen genom att klicka på “installera”. 
När installationen är klar kan ni starta programmet direkt genom att välja “öppna” eller 
avsluta installationen genom att välja “färdig”. 

 
4. Använda Programmet 

 
När ni startar programmet första gången startar det som oregistrerad kompisversion och ni 
blir ombedd att registrera programvaran. Man kan använda programvaran oregistrerad, 
men då fungerar det endast som Kompisprogrammet och ni kan då inte vara administratör 
för halsbandet och styra det. 
 
  
När ni valt “ok” för att påbörja registreringen så klickar ni på “välj kontotyp" och väljer “ ja, 
jag har köpt licens”. 
Om man istället väljer “nej ,jag har inte köpt licens” så kommer programmmet att fungera 
som Kompisversionen. 
När ni väljer “Ja ,jag har köpt licens” så ber programmet er att  skriva in "Licens kod”. 
Licenskoden finner ni på sista sidan i användarmanualen. Skriv in koden i fältet och välj 
“Skicka Registrering”. 
 
Programmet skickar nu registreringen till en server och displayen visar Sveriges  
översiktskarta. Avvakta tills räknaren på skärmen försvinner och ni får en bekräftelse på 
registreringen. 
När bekräftelsen kommer är programvaran klar att användas. 
 
5. Lägga till en enhet att spåra 
 
Ni kan lägga till er egen enhet eller en väns enhet  för att spåra den i programvaran genom 
att öppna huvudmenyn. Öppan menyn genom att trycka på telefonens menyknapp. 
Tryck sedan på “Enheter”  följt av telefonens menyknapp. Välj alternativet “Lägg till”. 

Fyll i Telefonnummer och annan information om enheten som skall spåras.  

 
"Telefon" – Skriv in enhetens telefonnummer i internationellt format. 
T.ex +46701234567 
 
"Namn" – Här skriver man det namn man vill se på kartan vid enhetens symbol. 
 
Ni kan göra fler inställningar för enheten under fliken  “tilläggsuppgifter”. När ni är klar med 
inställningarna trycker ni på "Spara". 
 



När ni tryckt på  "Spara" knappen, frågar programmet om ni vill skicka kopplingspunkt 
“APN” till halsbandet. Om det är er egen enhet ni lagt till i listan, så väljer ni alternativet 
“skicka kopplingspunkt” och välj aktuell mobiloperatör från listan. Tryck sedan på “skicka”. 
Detta gör er till administratör (huvudanvändare) för enheten och startar gprs-spårningen 
på intervallet 60 sekunder. 
 
Man ändrar halsbandets inställningar via  infomenyn. Klicka på  “i-ikonen” och sedan på 
telefonens menyknapp. 
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