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Snabbstart av redKnows MiniFinder –kom igång direkt! 
 

1. MiniFinder är förberedd med SIM-kort laddat med 100 kr så att du kan starta ditt larm direkt. SIM-kortet 
som sitter i vid köp, är ett kontantkort som fungerar med din MiniFinder utan att du behöver göra några 
SIM-kortsinställningar.  Det är också det kort du måste använda om du vill få tillgång till uppgraderingar 
av mjukvaran till din MiniFinder. 
 

 
2. Starta MiniFinder genom att föra strömbrytaren från 0=OFF till 1=ON. Uppstart kan ta upp till 30 

sekunder. Vänta till den gröna dioden tänds. 
 
3. Larmet söker position under ca. 2 minuter. Detta indikeras EJ av någon diod.  Se till att MiniFinder har 

fri sikt mot himlen.  
 

4. Ring till MiniFinders mobilnummer ifrån vilken mobiltelefon som helst. Du hör en signal, sedan kopplas 
du ner. Inom några minuter får du ett SMS med datum, tid (GMT), position och en länk som öppnar en 
karta där larmets position är markerad (kräver tillgång till internet eller WAP).  

 
5. Glöm inte ladda internbatteriet så fort som möjligt eller att ansluta till extern strömkälla   

 
• Via 230V laddaren. Är MiniFinder avstängd under laddning blinkar lysdioderna röd, gul och 

grön när laddningen pågår. Det övergår till att röd och grön diod blinkar när laddningen är klar. 
Ladda alltid MiniFinder i minst 4 timmar första gången! 

• Med laddare till 12V cigarettuttag (tillbehör). 
• Anslut till extern strömkälla, 6-30V DC, med den medföljande kabeln. Röd är plus(+) svart 

minus(-). Skall strömförsörjning ske kontinuerligt, skär av den smalare delen på den breda 
kabelgenomföringen till täcklocket och sätt i laddkabel genom locket. Var noggrann! 

 
OBS! Innan du programmerar MiniFinder på www.redknows.se kan alla mobiltelefoner med tillgång till SIM-
kortsnumret ringa MiniFinder och spåra larmet. Inga larmfunktioner är heller aktiverade i detta läget!  
 
Aktivera övriga funktioner: 
 

6. Registrera din MiniFinder på vår hemsida www.redknows.se under EZ-Start MiniFinder. Välj här vilka 
mobilnummer som skall kunna få kontakt med ditt larm. Innan du gör det kan alla med tillgång till 
MiniFinders nummer ringa larmet och spåra det via sin mobil. Skapa konto och aktivera funktionerna: 

 
• Geofence (förflyttningslarm) 
• Vibrationslarm 
• SOS (nöd-SMS)  

  
Dessa funktioner aktiverar/avaktiverar du sedan enkelt med hjälp av SMS (se manual) och fjärrkontroll: 
 

 
För mer utförlig information – se MiniFinder användarmanual! 

SIM-kortet sitter med 
hörnet åt vänster.  
OBS! Larmet skall alltid 
vara  AVSTÄNGT om 
SIM-kortet tas ur eller 
sätts i larmet. 

Tryck på GEO – röd lysdiod på 
MiniFinder blinkar vid sökning av 
position. Fast rött sken i 1 min. när 
position hittats och Geofence är aktivt. 

Tryck på VIB – gul lysdiod på 
MiniFinder lyser med fast sken i 1 
min. – vibrationslarm är då aktivt.  

Tryck på SOS – Håll SOS-
knappen intryckt i 5 sekunder. 
Summerton hörs. SMS skickas till 
mobilnummer inlagt på websidan. 

Tryck på STANDBY – grön 
lysdiod på MiniFinder lyser med 
fast sken i 1 min. I detta läget är 
enbart spårning av larmet aktivt.  
Standby avaktiverar Geo och Vib.  
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