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JOHDANTOJOHDANTO

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka omistat MiniFinder® Atto Pro GPS-lähettimen ja haluat aloittaa 
seurannan nopeasti MiniFinder GO -seurantajärjestelmän kautta.

Lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttöä noin 3 (kolme) tuntia. Sen jälkeen laite latautuu täyteen 2:ssa 
(kahdessa) tunnissa. Lataa laite mukana toimitetulla latauskaapelilla. Liitä laite tietokoneeseen tai lataa 
laite USB-liitännällä varustetulla virtalähteellä. strömadapter med USB-kontakt för att ladda enheten.

LAITTEISTON YLEISKATSAUSLAITTEISTON YLEISKATSAUS

Alla olevassa kuvassa kuvataan yksikön eri osat ja toiminnot. HUOM! Laitteessa on esiasennettu 
SIM-kortti.

Virtapainike Virtapainike

Latauskontaktit

Virtapainike

Latauskontaktit

Mikrofoni 

Virran LED-lamppu

GSM LED-lamppu

GPS LED-lamppu

Aseta magneettinen latauskaapeli latausliittimiä vasten latauksen aloittamiseksi. Katso alla oleva kuva.

Magneettinen 
latauskaapeli
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Reaaliaikainen seuranta MiniFinder GO: n kauttaReaaliaikainen seuranta MiniFinder GO: n kautta
Kun olet luonut tilin ja aktivoinut laitteen, voit kirjautua sisään osoitteessa https://go.minifinder.com 
sisäänkirjautumistiedoillasi. Lataa MiniFinder GO -sovellus Apple App Storesta tai Google Playsta. 
Käynnistä sovellus tai selaimesi ja kirjaudu sitten sisään.

MiniFinder®Atto Pro & GO -käyttöopasMiniFinder®Atto Pro & GO -käyttöopas
Saat lisää toimintoja ja komentoja lataamalla oheisen käyttöoppaan:

minifinder-atto-pro-minifinder-go_user_guide-fi

LISÄTIETOJALISÄTIETOJA
Laite ladataan mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin kautta joko tietokoneen tai USB-lähdöllä 
varustetun virtalähteen kautta.

Seuranta tietokoneen selaimen kautta:
Valitse (1) Seuranta ja (2) sitten napsauta laitettasi nähdäksesi sen (3) reaaliaikaisen sijainnin kartalla.

Lisätietoja kartan eri osista ja toiminnoista on “MiniFinder GO -pikaoppaassa” jonka sait yhdessä 
kirjautumistietojen kanssa.

MiniFinder GO PikaopasMiniFinder GO Pikaopas
Aloita reaaliaikainen seuranta nopeasti lukemalla ”MiniFinder GO -pikaopas”:

minifinder-go_quick_guide-fi

YKSIKÖN REKISTERÖINTIYKSIKÖN REKISTERÖINTI

Käy osoitteessa my.minifinder.com luodaksesi tilisi ja aktivoidaksesi laitteesi.
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HUOM! Jos olet saanut sovelluksen kirjautumistiedot MiniFinderiltä,   voit ohittaa laitte-
esi rekisteröinnin vaiheissa 1 ja 2 alla.

Ennen kuin aloitat seurannan ensimmäisen kerran, muista laittaa laite ulos 3-5 minuutiksi, 
jotta GPS-satelliittien kiinnitys on nopeampaa. Käynnistä laite kytkemällä mukana toim-
itettu mikro-USB-kaapeli siihen.

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


Asiakaspalvelu: 
support@minifinder.com 

Puhelinnumero: 
+46 (0) 470-786833

Verkkosivut: 
www.minifinder.fi
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