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SNABBGUIDE
Kom-igång-guide med spårning på begäran (SMS) 

med MiniFinder® Pico 
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INLEDNING
Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder® Pico och vill snabbt 
kunna komma igång med spårning via SMS sk. spårning på begäran. 

Vid första användning ladda enheten 8h. Därefter laddas enheten fullt på 4h.
Du laddar enheten genom den medföljande USB-kabeln. Anslut enheten till din dator eller 
ladda den genom en strömadapter* med USB-kontakt.

Förklaring av symboler i denna guide

Vi kommer använda oss av tre symboler. Dessa symboler ser ut såhär och betyder följande:

 sms>  Denna symbol betyder att du ska skriva SMS och skicka till din gps-sändare.

 <sms  Denna symbol står för SMS som du får tillbaka dvs. bekräftelse från din gps-sändare.
     ?     Förklaring av kommandon som skickas till gps-sändaren.

* Strömadapter är ett extra tillbehör som ej medföljer som standard. Om du har en smarttelefon 
   har du redan en strömadapter med USB-kontakt.

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

 A  Innan du påbörjar spårningen se till att placera enheten på en lämplig plats som   
     bäddar för god GPS-mottagning t.ex. nära ett stort fönster eller utomhus.

 B  Starta enheten genom att hålla     på/av knappen nedtryckt i 3 sekunder. 

1. Auktorisera ditt mobilnummer

För att få rättighet att spåra din MiniFinder™ Pico måste du skicka nedanstående SMS som 
innehåller kortkommando “A1”. Avvakta på att få svars-SMS från din enhet innan du går 
vidare till nästa steg. 

 sms>  A1
 <sms  Set mobile number 1 OK!
     ?     Upp till tre olika mobiler kan ha rättigheter att spåra din MiniFinder™ Pico. Skicka SMS
som innehåller kortkommando B1 från mobiltelefon 2 och C1 från mobilnummer 3.

2. Påbörja spårningen

För att erhålla position från din spårsändare MiniFinder™ Pico skickar du nedanstående SMS-
kommando (Loc). Alla kommandon kan skrivas både med versaler och gemener.

 sms>  LOC
 <sms  Time:11/2/14 …. maps.google.com/maps?q=loc:56.877049,14.810866
     ?     Tryck på länken i SMS:et för att visa spårsändarens position på kartan.

3. Övrig information

Vid låg batterinivå (ca. 20% återstående tid) kommer spårsändaren att skicka SMS-varning till 
din mobiltelefon. Enheten laddas genom den medföljande micro-USB kabeln antingen via 
datorn eller en strömadapter med USB-utgång.

4. Bruksanvisning
För fler funktioner och kommandon vänligen ladda ned den kompletta bruksanvisningen:

MiniFinder-Pico-User_Guide-SE.pdf
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Adress:
GPSER Sweden AB
Honnörsgatan 6
352 36 VÄXJÖ

Kundtjänst: support@gpser.se
Telefon: 0470-786833
Hemsida: www.gpser.se
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