
redKnows MiniFinder LIVE

TILLÄGG TILL ANVÄNDARMANUAL

MiniFinder LIVE som du har köpt, är en del av MiniFinder-familjen, men med
en del funktioner som inte står specificerade i den vanliga användarmanualen.
Detta manualtillägg berör enbart MiniFinder LIVE och beskriver enbart dess
funktioner.
 

MiniFinder är en produktfamilj av spårande GPS-larm som larmar om det försvinner (geofence)
eller störs (vibration). Det skickar då ett SMS till din mobil där du får upp aktuell position på
kartbild i mobilen eller kan välja se större karta på www.redknows.se. Du kan ringa larmet så
ofta du vill och få position och status tillbaka. 

MiniFinder LIVEMiniFinder LIVEMiniFinder LIVEMiniFinder LIVE

MiniFinder LIVE är en spårsändare som under förflyttning regelbundet skickar sin position via
GPRS till en karta. LIVE-funktionen aktiveras och börjar att sända positioner vid minsta
vibration och slutar sända när enheten varit stilla i fem minuter. I övrigt fungerar MiniFinder
Live som MiniFinder grundprodukt enligt den manual som ligger med i förpackningen. Detta
manualtillägg berör enbart LIVE-funktionen. 

Positioner via GPRS
Larmets aktuella position skickas via GPRS till redKnows server. Positionerna skickas var 30:e
sekund och presenteras på en karta på ditt EZstart-konto på www.redKnows.se, där du även
registrerar din MiniFinder och skickar inställningarna till larmet. Du kommer till kartan när du
loggar in på ditt konto. Kartan är begränsad till att ta emot positioner ifrån en MiniFinder LIVE

MiniFinder LIVE börjar att sända positioner då den registrerar en vibration och slutar sända när
enheten varit i stillhet i fem minuter. 

Kostnader
Inga extra abonnemangsavgifter tillkommer förutom trafikkostnad för GPRS. I din enhet sitter
vid köp ett SIM-kort (kontantkort) förberett för GPRS, laddat med 100 kronor. Du kan fortsätta
att använda det, eller välja att kontakta operatören och registrera det som ett
abonnemangskort. 



SIM-kort
Vi rekommenderar att du använder det kort om sitter i MiniFinder vid köp. 
Är du tvungen att byta SIM-kort pg. a. täckningen i området ber vi dig kontakta Axtech för
rekommendation av SIM-kort. Kortet skall alltid ha stöd för GPRS.

Larmfunktioner
MiniFinder LIVE används som GPS-larm när den är i stillhet, exempelvis i en parkerad MC eller
båt (se manualen). Den används fast installerad kopplad till extern strömkälla, eller med
internbatteri som bärbar och laddas med 230V. 

Aktivering/avaktivering via SMS
Du kan som registrerad användare skicka ett SMS till MiniFinder LIVE med kommandon: 

SMS-text Vad händer?

Liveoff Din LIVE slutar skicka positioner till servern

Liveon Din LIVE börjar åter skicka positioner – om den är i rörelse 

Varje gång du stänger av och startar om din MiniFinder LIVE kommer LIVE-funktionen
automatiskt att vara aktiv igen vid första vibration, oavsett senaste kommando.

Registrera och följ på karta på www.redknows.se
Innan du kan börja använda MiniFinder LIVE skall du registrera ett personligt konto på EZ-start
på www.redknows.se. Därifrån skickar du inställningarna till din MiniFinder. Där ligger även den
karta där du ser MiniFinders senast kända position. 

Förändringar av information mot i grundmanualen: 

Kap. 3. Laddning av MiniFinder 
Ersätter motsvarande kapitel i manualen!

Internbatteriet i MiniFinder är grundladdat för att du skall kunna starta upp och testa
din MiniFinder direkt vid leverans. Se dock helst till att MiniFinder har tillgång till
laddning innan du börjar använda den, eller ladda upp den snarast möjligt.

Det finns tre laddningsalternativ:

    a. Anslut medföljande kabel till extern strömkälla, 6-30V DC.
    b. Ladda MiniFinder internbatteri med 230V-laddaren. Batteriet är fulladdat efter 3-4 h. 
    c. Ladda MiniFinder internbatteri med laddare till 12V cigarettuttag (tillbehör).
        Batteriet är fulladdat efter 3-4 h.
 
Laddningen stängs av automatiskt när internbatteriet är fulladdat och övergår därefter
till underhållsladdning. Enheten kan användas under laddning.

Ett fulladdat batteri räcker mellan 1-2 dygn beroende på vilka inställningar du gjort
på din MiniFinder. När internbatteriet börjar ta slut skickas ett SMS till förvalt mobil-
nummer.
 
Vid strömtillförsel ifrån ett externt batteri bibehåller internbatteriet den laddning den har när
externt batteri tar över driften. Se till att internbatteriet är väl laddat eftersom det tar över om
driften om  frånkoppling av det externa batteriet skulle ske. Bryts strömmen till det externa
batteri får du en varning om det via SMS till din mobiltelefon om du aktiverat det på kontot på
hemsidan. 



Hur vet jag att den laddar? 
När MiniFinders interna batteri laddas indikerar alltid en gul lysdiod, placerad mellan
strömbrytaren och spänningsingången, att laddning pågår. När batteriet är fulladdat slocknar
lysdioden.
Om du startar laddning när MiniFinder är igång (strömbrytaren är i läge 1) kommer även de
tre övriga lysdioderna röd, gul, grön att visa att en yttre spänningskälla anslutits genom att
tändas och släcks i serie ca. 5 gånger. Därefter övergår dioderna till att visa i vilket läge larmet
är aktivt innan det går ner i strömsparläge. (Det kan ta upp till 30 sekunder innan MiniFinder
upptäcker laddaren)

Observera!
!  Låt MiniFinder ladda 4 timmar första gången.
!Vid användning under längre tid vid minusgrader bör enheten vara ansluten till en extern
strömkälla.
! Om lysdioden som indikerar laddning blinkar så har något av följande fel uppstått:
- Fel på internbatteriet
- Omgivande temperatur tillåter ej laddning av internbatteri. Internbatteri laddas mellan
+40°C ned till några minusgrader. Anslut till extern strömkälla! 

– Yttre spänning otillräcklig

För ytterligare information om MiniFinder – se manualen!
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