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INNLEDNINGINNLEDNING

Denne guiden er for deg som eier en gps-sender MiniFinder® Xtreme og ønsker å komme raskt i 
gang med sporing via sporingssystemet MiniFinder GO.

GJENNOMGANG AV MASKINVARENGJENNOMGANG AV MASKINVAREN

For å lade batteriet i GPS-senderen, skru av dekselet på siden av enheten og koble til strøm-
adapteren.

Her sees LED-lampen som indikerer enhetens status med tre forskjellige farger; rød, blå og 

A

B

C Her ses bunnen av enheten. De to innringede stålplatene er supermagneter. Knappen i 
midten er en “funksjonstast” som aktiveres når f.eks. en uautorisert person løfter enheten.
Utløser demonteringsalarm og alarmerer direkte via MiniFinder GO hvis enheten demonteres. 

CA B

Strømkontakt
LED lampe

Magneter

Funksjonstast

LADINGLADING

A

B

Skru av luken på siden av enheten med hånden eller 
en skrutrekker.

Koble strømadapteren til enhetskontakten som vist på 
bildet til høyre. Koble deretter adapteren til en stikkon-
takt for å begynne ladingen.

Ved første gangs lading bør batteriet ladess mellom 8 og 12 timer. Deretter fullades batteriet på 
ca. 4 timer.

Luke
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OPPSTARTOPPSTART

For å starte Xtreme, åpne ståldekselet på undersiden av enheten ved å løsne skruene med en stjerne-
skrutrekker. Ved siden av SIM-kortet er det en liten rød spak. Ta en blyant og trekk spaken til venstre 
(som vist på bildet). Når enheten er aktiv, begynner LED å indikere, noe som betyr at enheten er slått på.

Husk å lade i tide neste gang! Du vil motta en alarmmelding ved lavt batterinivå. Hvis batteriet blir 
utladet, må enheten startes på nytt etter full lading ved å dra den røde spaken først til høyre og 
deretter til venstre for å starte enheten.

ENHETSREGISTRERINGENHETSREGISTRERING

Besøk  my.minifinder.com for å opprette kontoen din og aktivere enheten.1

2 Før du begynner å spore for første gang, må du sørge for å plassere enheten utendørs 
i 5-10 minutter for raskere fiksering mot GPS-satellitter. Start enheten ved å holde 
på/av-knappen trykket inne i 3 sekunder.

OBS! Hvis du har mottatt påloggingsinformasjon til appen fra MiniFinder, kan du 
hoppe over registreringen av enheten din i trinn 1 og 2 nedenfor.

https://my.minifinder.com/
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Slik sporer du via nettleseren på datamaskinen din:
Velg (1) Sporing og (2) klikk deretter på enheten for å se (3) posisjonen dens i sanntid på kartet.

2. Livestatus2. Livestatus
Før musepekeren over enheten (3 bildet over) for å få mer informasjon om sporsenderen. På bildet 
under har vi nummerert informasjonen som dukker opp i ruten.

1. Nærmeste gateadresse
2. Hastighet
3. Høyde
4. Låste satellitter
5. Bredde- og lengdegrad
6. Batterispenning. Fulladet enhet har 4.12V eller mer. Lavt batteri har mindre enn 3.55V.

4. Alarm ved demontering4. Alarm ved demontering

Når GPS-senderen er montert mot en metallgjenstand, er “funksjonstasten” på undersiden av enheten 
(knapp = 1) trykket inn. Hvis en uvedkommende demonterer enheten vil “funksjonstasten” aktiveres 
(knapp = 0) og alarm vil bli sendt via e-post til spesifiserte adresser.

A. I MiniFinder GO, klikk på Varsler (1) > Nytt (2)
B. Velg hvilke enheter som skal varsle ved demontering og klikk på Neste.
C. Velg ”Parameter i en melding” og klikk på Neste.
D. Velg parameter “button”. Skriv inn “Verdi fra: 1”, “Verdi til: 1”. Velg “Utløs når: Utenom rekkevidde” og 
klikk på Neste.
E. Velg ”Varsle via e-post” og skriv inn e-postadresser som skal ta imot alarm. Klikk på Neste.
F. Justér alarmmeldingen og klikk på Neste.
G. Navngi varselet og klikk på OK for å opprette varsel.

A. I MiniFinder GO, klikk på Varsler (1) > Nytt (2)
B. Velg hvilke enheter som skal varsle om lavt batterinivå og klikk på Neste.
C. Velg ”Parameter i en melding” og klikk på Neste.
D. Velg parameter “voltage”. Skriv inn “Verdi fra: 3.7”, “Verdi til: 6”. Velg “Utløs når: Utenom rekkevidde” 
og klikk på Neste.
E. Velg ”Varsle via e-post” og skriv inn e-postadresser som skal ta imot alarm. Klikk på Neste.
F. Justér alarmmeldingen og klikk på Neste.
G. Navngi varselet og klikk på OK for å opprette varsel.

3. Lavt batteri-alarm3. Lavt batteri-alarm
1. Livesporing via MiniFinder GO1. Livesporing via MiniFinder GO
Du som har tegnet abonnement på sporingstjenesten MiniFinder GO logger ganske enkelt inn på 
https://go.minifinder.com  med din innloggingsinformasjon eller laster ned appen MiniFinder GO fra 
Apple App Store eller Google Play. Start appen eller nettleseren din og logg deretter inn.

KOM I GANG MED SPORINGENKOM I GANG MED SPORINGEN
Følg instruksjonstrinnene nedenfor for å komme i gang med sporingen.
Før du begynner å spore må du plassere enheten på et passende sted for godt GPS-mottak, f.eks. i et 
kjøretøy eller utendørs med fri sikt mot himmelen.

https://go.minifinder.com
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5. GeoFence5. GeoFence

GeoFence er et virtuelt avgrenset område på kartet. I MiniFinder GO, opprett avgrensede områder 
og varsler for å bli alarmert hvis en enhet forlater et avgrenset område.

5. 1. Opprette GeoFence-område5. 1. Opprette GeoFence-område

Klikk på Geofence i toppmenyen og klikk deretter på Nytt.

Navngi GeoFence-området (1) og følg instruksjonene i hjelpemenyen (2). 
Dobbeltklikk på kartet for å markere et område.

Nårr det virtuelle området er markert, klikk på Lagre (3).

6. MiniFinder Xtreme & GO APP Bruksanvisning6. MiniFinder Xtreme & GO APP Bruksanvisning
Du finner flere funksjoner og kommander i den komplette bruksanvisningen:

minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-no

7. MiniFinder GO Hurtigguide7. MiniFinder GO Hurtigguide
For å komme raskt i gang med sanntidssporing via MiniFinder GO: 

minifinder-go_quick_guide-no

A. I MiniFinder GO, klikk på Varsler (1) > Nytt (2)
B. Skriv inn enheter som skal påvirkes av varselet og klikk på Neste.
C. Velg ”GeoFence” og klikk på Neste.
D. Velg “Utenfor GeoFence” og GeoFence-området. Klikk på Neste.

5. 2. Opprette varsel5. 2. Opprette varsel

E. Velg ”Varsle via e-post” og skriv inn e-postadresser som skal ta imot alarm. Klikk på Neste.
F. Justér alarmmeldingen og klikk på Neste.
G. Navngi varselet og klikk på OK for å opprette varsel.

https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/no/minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-no.pdf
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/no/minifinder-go_quick_guide-no.pdf
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