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INDLEDNINGINDLEDNING

Denne vejledning henvender sig til dig, som ejer en gps-sender MiniFinder® Atto Pro og vil komme hur-
tigt i gang med at spore via sporingssystemet MiniFinder GO.

Inden første brug oplader enheden i ca. 3h. Herefter lader den fuldt op på 2h.
Enheden oplades via det medfølgende  opladekabel. Sæt enheden til din computer eller lad den op via 
en adapter med USB-stik. Atto starter automatisk så snart den registrerer strømmen.

HARDWAREOVERSIGTHARDWAREOVERSIGT

Nedenstående illustration beskriver enhedens forskellige dele samt dens funktioner. OBS! Enheden 
leveres med forudindstillet SIM-kort.

Tænd/Sluk knap Tænd/Sluk knap

Magnetisk opladekabel
Opladekontakt

Tænd/sluk knap

Opladekontakt

Mikrofon

Ström LED lampe

GSM LED lampe

GPS LED lampe

Sæt det magnetiske opladekabel mod opladekontakterne for at starte opladning. Se billede nedenfor.
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SPORING I REALTID VIA MINIFINDER GOSPORING I REALTID VIA MINIFINDER GO
Når du har oprettet en konto og aktiveret enheden, kan du logge ind på https://go.minifinder.com 
med dine loginoplysninger. Download appen MiniFinder GO fra Apple App Store eller Google Play. 
Start appen eller din browser og log så ind.

MiniFinderMiniFinder®Atto Pro & GO BrugsanvisningAtto Pro & GO Brugsanvisning
For flere funktioner og kommandoer venligst download den komplette brugsanvisning:

minifinder-atto-pro-minifinder-go_user_guide-dk

ØVRIG INFORMATIONØVRIG INFORMATION
Enheden oplades gennem det medfølgende mikro-USB kabel enten via computeren eller en adapter 
med USB-udgang.

Sådan sporer du via browseren på din computer:
Vælg (1) Sporing og (2) klik derefter på din enhed for at vise dens (3) position i realtid på kortet.

For yderligere information om kortets forskellige dele og funktioner, læs “MiniFinder GO Hurtigguide”, 
som du fik sammen med dine loginoplysninger.

MiniFinder GO HurtigguideMiniFinder GO Hurtigguide
For at komme hurtigt i gang med livesporing, læs venligst: “MiniFinder GO Hurtigguide”:

minifinder-go_quick_guide-dk

ENHEDSREGISTRERINGENHEDSREGISTRERING

Besøg my.minifinder.com for at oprette din konto og aktivere enheden.

2

1

OBS! Hvis du har modtaget loginoplysninger til appen fra MiniFinder, kan du springe 
registreringen af din enhed i trin 1 og 2 nedenfor over.

Sørg for at placere enheden udendørs i 3-5 minutter for en hurtigere fiksering mod 
GPS-satellitter, inden du begynder at spore for første gang. Start enheden ved at tilslutte 
det medfølgende mikro-USB kabel til den.

https://go.minifinder.com
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/dk/minifinder-atto-pro-minifinder-go_user_guide-dk.pdf
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/dk/minifinder-go_quick_guide-dk.pdf
http://my.minifinder.com
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