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INLEDNINGINLEDNING

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

GENOMGÅNG AV HÅRDVARANGENOMGÅNG AV HÅRDVARAN

För att ladda batteriet i GPS-sändaren skruva loss luckan på sidan av enheten och anslut 
strömadaptern.

Här visas LED-lampan som indikerar enhetens status med tre olika färger, röd, blå och lila.
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C Här visar botten av enheten. De två inringade stålplattorna är supermagneter. Knappen i mit-
ten är en “function key” som aktiveras när t.ex. en obehörig person lyfter på enheten. Skapa 
demonteringslarm och larmas direkt via MiniFinder GO om enheten demonteras.
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LED lampa
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Funktion Key

LADDNINGLADDNING

A

B

Skruva loss luckan på sidan av enheten med handen 
alternativt skruvmejsel. 

Anslut strömadaptern i enhetens kontakt enligt bilden 
till höger. Koppla sedan adaptern till ett eluttag för att 
påbörja laddning.

Vid första laddning bör batteriet laddas mellan 8h till 12h. Fortsättningsvis laddas batteriet fullt på ca. 4h.

Lucka
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UPPSTARTUPPSTART

För att starta Xtreme, öppna stållocket på undersidan av enheten genom att lossa skruvarna med en 
stjärnmejsel. Bredvid SIM-kortet sitter det en liten röd spak. Tag en penna och dra spaken åt vänster 
(enligt bilden). När enheten är aktiv börjar LED-lampan indikera, vilket betyder att enheten är påslagen.

Tänk på att vara i god tid vid nästa laddning! Du kommer få ett Larmmeddelade vid lågt batterinivå. 
Ifall batteriet blir urladdat behöver enheten startas om efter fulladdning genom att dra den röda spaken 
först åt höger och sedan åt vänster för att starta enheten.

ENHETSREGISTRERINGENHETSREGISTRERING

Besök my.minifinder.com för att skapa ditt konto och aktivera enheten.1

2 Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att placera enheten utomhus 
i 5-10 minuter för snabbare fixering mot GPS-satelliter. Starta enheten genom att 
hålla på/av knappen nedtryckt i 3 sekunder.

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.

https://my.minifinder.com/


Snabbguide Snabbguide

www.minifinder.se www.minifinder.se4 5av 7 av 7

minifinder minifinderxtreme xtreme

Så här 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.

2. Livestatus2. Livestatus
För muspekaren över enheten (3 på bild ovan) för att få mer information om spårsändaren. På bilden 
nedan har vi numrerat informationen som dyker upp i rutan.

1. Närmsta gatuadress
2. Hastighet
3. Altitud
4. Låsta satelliter
5. Latitud och longitud
6. Batterispänning. Fulladdad enhet har 4.12V eller mer. Lågt batteri är mindre än 3.55V.

4. Larm vid demontering4. Larm vid demontering

När gps-sändaren är monterad mot ett metallföremål är “function key” på undersidan av enheten 
intryckt (button = 1). Om obehörig person demonterar enheten kommer “function key” aktiveras 
(button = 0) och larm skickas via e-post till angivna adresser.

A. I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
B. Bocka i enheter som ska larma vid demontering och klicka på Nästa.
C. Välj ”Parameter i ett meddelande” och klicka på nästa.
D. Välj parameter “button”. Mata in “Värde från: 1”, “Värde till: 1”. Välj “Utlös när: Utom räckvidd” och 
    klicka på Nästa.
E. Välj ”Notifiera via e-post” och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

A. I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
B. Bocka i enheter som ska larma för lågt batteri och klicka på Nästa.
C. Välj ”Parameter i ett meddelande” och klicka på nästa.
D. Välj parameter “voltage”. Mata in “Värde från: 3.7”, “Värde till: 6”. Välj “Utlös när: Utom räckvidd” 
    och klicka på Nästa.
E. Välj ”Notifiera via e-post” och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa. 
G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

3. Lågt batterilarm3. Lågt batterilarm
1. Livespårning via MiniFinder GO1. Livespårning via MiniFinder GO
Du som har tecknat prenumeration av spårningstjänsten MiniFinder GO loggar enkelt in på 
https://go.minifinder.com med dina inloggningsuppgifter eller laddar ned appen MiniFinder GO från 
Apple App Store eller Google Play. Starta appen eller öppna din webbläsare för att logga in.

KOM-IGÅNG MED SPÅRNINGENKOM-IGÅNG MED SPÅRNINGEN
Följ instruktionsstegen nedan för att komma igång med spårningen.
Innan spårning påbörjas se till att placera enheten på en lämplig plats för god GPS-mottagning, t.ex. 
i ett fordon eller utomhus med fri sikt mot himlen.

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

GeoFence är ett virtuellt avgränsat område på kartan. I MiniFinder GO, skapa avgränsade områden 
och notiser för att larmas om någon enhet lämnar ett avgränsat område.

5. 1. Skapa GeoFence-område5. 1. Skapa GeoFence-område

Klicka på Geofence i toppmenyn och klicka sedan på Nytt.

Namnge GeoFence-området (1) och följ instruktionerna i hjälpmenyn (2). 
Dubbelklicka på kartan för att markera ett området.

När det virtuella området är markerat, klicka på Spara (3).

6. MiniFinder Xtreme & GO APP Bruksanvisning6. MiniFinder Xtreme & GO APP Bruksanvisning
Fler funktioner och kommandon hittar du i den kompletta bruksanvisningen:

minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-se

7. MiniFinder GO Snabbguide7. MiniFinder GO Snabbguide
För att snabbt komma igång med realtidsspårning via MiniFinder GO:

minifinder-go_quick_guide-se

A. I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
B. Bocka i enheter som ska påverkas av notisen och klicka på Nästa.
C. Välj ”GeoFence” och klicka på nästa.
D. Välj “Utanför GeoFence” och GeoFence-områden. Klicka på Nästa.

5. 2. Skapa notifikation5. 2. Skapa notifikation

E. Välj ”Notifiera via e-post” och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa. 
G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/se/minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-se.pdf
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/se/minifinder-go_quick_guide-se.pdf
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