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INLEDNINGINLEDNING

Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder® Atto Pro och vill snabbt kunna 
komma igång med spårning via spårningssystemet MiniFinder GO.

Innan första användning ladda enheten i ca. 3h. Därefter laddas den fullt på 2h.
Du laddar enheten genom den medföljande laddningskabeln. Anslut enheten till din dator eller använd 
strömadapter med USB-kontakt för att ladda enheten.

HÅRDVARUÖVERSIKTHÅRDVARUÖVERSIKT

Nedanstående illustration beskriver enhetens olika delar samt dess funktioner. OBS! Enheten levereras 
med förinstallerat SIM-kort.

På/Av knapp På/Av knapp

Magnetisk laddkabel
Laddkontakter

På/Av knapp

Laddkontakter

Mikrofon

Ström LED lampa

GSM LED lampa

GPS LED lampa

Placera den magnetiska laddkabeln mot laddkontakterna för att påbörja laddning. Se bild nedan.
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REALTIDSSPÅRNING VIA MINIFINDER GOREALTIDSSPÅRNING VIA MINIFINDER GO
Efter du skapat ett konto och aktiverat enheten kan du logga in på https://go.minifinder.com med dina
inloggningsuppgifter. Ladda ned APP:en MiniFinder GO från Apple App Store eller Google Play. Starta
APP:en eller din webbläsare och logga sedan in.

MiniFinderMiniFinder®Atto Pro & GO BruksanvisningAtto Pro & GO Bruksanvisning
För fler funktioner och kommandon vänligen ladda ned den kompletta bruksanvisningen:

minifinder-atto-pro-minifinder-go_user_guide-se

ÖVRIG INFORMATIONÖVRIG INFORMATION
Enheten laddas genom den medföljande micro-USB kabeln antingen via datorn eller en strömadapter 
med USB-utgång.

Såhär spårar du via webbläsare i din dator:
Välj (1) Spårning och (2) klicka sedan på din enhet för att visa dess (3) position i realtid på kartan.

För mer information om kartans olika delar och funktioner läs “MiniFinder GO Snabbguide” som du fick 
tillsammans med inloggningsuppgifter.

MiniFinder GO SnabbguideMiniFinder GO Snabbguide
För att snabbt komma igång med livespårning vänligen läs “MiniFinder GO Snabbguide”:

minifinder-go_quick_guide-se

ENHETSREGISTRERINGENHETSREGISTRERING

Besök my.minifinder.com för att skapa ditt konto och aktivera enheten.
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OBS! Om du har erhållit inloggningsuppgifter till APP:en från MiniFinder kan du hoppa 
över registrering av din enhet i steg 1 och 2 nedan.

Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att placera enheten utomhus i 3-5       
minuter för snabbare fixering mot GPS-satelliter. Starta enheten genom att ansluta 
den medföljande micro-USB sladden till den.

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