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INLEDNINGINLEDNING

Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder® Zepto och vill snabbt kunna kom-
ma igång med spårning via spårningssystemet MiniFinder GO eller med MiniFinder Körjournal.

INSTALLATIONINSTALLATION
Nedanstående illustration beskriver hur man installerar en MiniFinder® Zepto till fordon. MiniFinder® 
Zepto är en Plug & Play-lösning och är enkel att installera. Plugga in din Zepto i OBD2-uttaget och du 
är färdig med installationen. OBS! MiniFinder® Zepto levereras med förinstallerat SIM-kort som inklud- 
erar data-plan enligt din beställning.

Alla personbilar som är tillverkade från och med 2001 och dieselbilar från år 2004 har ett 
OBD2-uttag. Uttaget är placerad någonstans i förarhytten (vanligtvis under ratten). Se bild A.

A

Zepto kan även installeras till fordon och maskiner som saknar OBD2-uttag via en OBD- ström-
adapter (tillbehör). Enheten kopplas direkt mot batteriets plus- och minuspol. Se bild B.

B
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1. Realtidsspårning1. Realtidsspårning
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.

2. MiniFinder® Zepto & GO Bruksanvisning2. MiniFinder® Zepto & GO Bruksanvisning
Fler funktioner och kommandon hittar du i den kompletta bruksanvisningen:

minifinder-zepto-minifinder-go_user_guide-se

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.

För mer information om kartans olika delar och funktioner läs “MiniFinder GO Snabbguide” som finns 
bifogad i sektion 3 och tillsammans med dina inloggningsuppgifter.

3. MiniFinder GO Snabbguide3. MiniFinder GO Snabbguide
För att snabbt komma igång med realtidsspårning via MiniFinder GO:

minifinder-go_quick_guide-se

REALTIDSSPÅRNING VIA MINIFINDER GOREALTIDSSPÅRNING VIA MINIFINDER GO

ENHETSREGISTRERINGENHETSREGISTRERING

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

2

1

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.

Anslut enheten till fordonets OBD2-uttag alt. via OBD strömadapter* till fordonets 12V / 
24V batteri. Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att koppla in enheten 
5-10 minuter för snabbare fixering mot GPS-satelliter.

* OBD Strömadapter säljs som separat tillbehör

https://go.minifinder.com
https://go.minifinder.com
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/se/minifinder-zepto-minifinder-go_user_guide-se.pdf
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/se/minifinder-go_quick_guide-se.pdf
http://my.minifinder.com
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MINIFINDER KÖRJOURNALMINIFINDER KÖRJOURNAL

Logga in på triplog.minifinder.com med dina inloggningsuppgifter eller laddar ned appen MiniFinder 
Körjournal från Apple App Store eller Google Play. Starta appen eller öppna din webbläsare och logga in 
för att hantera dina körjournaler.

Så här hanterar du dina körjournaler via webbläsare i din dator:

1 Objekt-inställningar. Ställ in enhetens namn, mätarställning, förarens namn, mm.

Välj ett objekt.2

Välj tidsperiod.3

Efter objekt och tidsperiod valts klickar du på “EXECUTE” för att visa körjournaler.4

Välj mellan “Privat” och “Tjänst” för att definiera typ av resa.5

Notera viktiga anteckningar för resor.6

Skapa automatisk rapportering genom att välja datum och e-postmottagare.7

Kundtjänst: 
support@minifinder.com 

Telefon: 
0470-786833

Hemsida: 
www.minifinder.se

http://triplog.minifinder.com

