KÄYTTÖOHJE
Minifinder™ Atto

VALOT
VIHREÄ LED-VALO

Valo vilkkuu nopeasti joka 3 sekunti = Paikannin on GSM-verkossa.
Valo vilkkuu 2 kertaa nopeasti joka kolmas sekunti = Paikannin on yhteydessä GPRSverkkoon.
Valon hidas, pitkä vilkkuminen = Etsii GSM verkkoa.
Valo palaa jatkuvasti = Laitteessa ei ole SIM-korttia.
SININEN LED-VALO

Valo vilkkuu nopeasti joka 3 sekunti = Paikannin on yhteydessä GPS-satelliitteihin.
Valo palaa kiinteästi ja vaihtuu vilkuvaksi kun akku täysin ladattu = Akku on latauksessa.
Valon hidas, pitkä vilkkuminen = Hakee GPS-satelliitit.
Valo ei pala = GPS-antenni on lepotilassa

KÄYTTÖÖNOTTO JA KOMENNOT
Ota paikannin käyttöön lataamalla sitä ensin 6 tunnin ajan.
Latauksen aikana sininen LED-valo palaa.
Sijoita paikannin paikkaan, missä se saa helposti
GPS-signaalin, esimerkiksi ikkunalaudalle tai ulos.

PAKOLLISET KOMENNOT
Rekisteröi puhelinnumerot

Paikantaminen tekstiviestin avulla

Voit liittää enimmillään 3 puhelinnumeroa (A1, B1,
C1) paikantimeen. Paikannus onnistuu
ainoastaan rekisteröityneillä puhelinnumeroilla.

Komento: LOC

Komento 1. puhelimelle: A1
Vastaus: Set mobile number 1 OK!
Poistaaksesi tämän numeron paikantimesta
lähetä komento: A0
Komento 2. puhelimella: B1
Vastaus: Set mobile number 2 OK!
Poistaaksesi tämän numeron paikantimesta
lähetä komento: B0
Komento 3. puhelimella: C1
Vastaus: Set mobile number 3 OK!
Poistaaksesi tämän numeron paikantimesta
lähetä komento: C0

Saat tekstiviestin, joka sisältää koordinaatit
paikantimen sijainnista sekä Google Maps linkin. Esimerkki seurantalaitteen viestistä:
“GPS Info! Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx;
Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx
maps.google.com/maps?q=60.160606,24.94
5145”

VALINNAISET KOMENNOT
Aseta aikavyöhyke
Komento: TZ+ +00/-00
Huom: Aikavyöhyke kirjataan kahdella numerolla.
+ -merkki viittaa itään ja – merkki länteen.
Esimerkki 1: TZ+03, järjestelmä asettaa kellon
UTC-aikaan + kolme tuntia.

Sulkeaksesi tämän toiminnon lähetä komento:
G1,0 tai G2,0 tai G3,0

Paikantimen nimeäminen puhelimeen

Komento: L1
Rekisteröityneet numerot (A1, B1, C1) voivat
soittaa paikantimeen ilman että se hälyttää. Soittaja
voi kuunnella, mitä tapahtuu seuranta-laitteen
ympärillä huomaamattomasti. Sulkeaksesi tämän
toiminnon lähetä komento:
L0

Komento: NAME1,Nimi
Vastaus: Add name ok!
Poistaaksesi nimen lähetä komento: name0
Turva-alueen (GEO-fence) asettaminen
Komento: G+X, Y, Z, xxxM/KM
X = Voi asentaa 3 turva-aluetta (G1,G2,G3). Y
= 0 off (pois päältä).
Y = 1 on (on päällä).
Z = 1 saat tekstiviestin, kun paikannin tulee
turva-alueelle.
Z = 0 saat tekstiviestin kun paikannin poistuu
turva-alueelta.
xxx = etäisyys nykyisestä paikasta. Metrit (M) tai
kilometrit (KM) on ilmaistava kolmella numerolla.
Esimerkki: G1,1,1,100M
Paikannin lähettää seuraavan viestin
rekisteröityyn numeroon “Geo fence alarm!+GPS
info” kun paikannin tulee turva-alueelle (Voit
asentaa toiminnon, kun paikantimella on GPSsignaali).

Kuunteleminen

Tärinähälytin
Komento: V1, xx S/M/H
Huom: Sekunnit (S), minuutit (M) tai tunnit (H) on
kirjattava kahdella numerolla.
Esimerkki: V1,05M
Paikannin tunnistaa liikkeen esimerkiksi joka viides
minuutti ja lähettää tekstiviestin rekisteröityihin
numeroihin.
Sulkeaksesi tämän toiminnon
lähetä komento: V0

Etäisyys
Komento: M1, xxxM/KM
xxx = on etäisyys nykyisestä paikasta. Metrit
(M) tai kilometrit (KM) on ilmaistava kolmella
numerolla. Esimerkki: M1,100M
Kun paikannin liikkuu 100 metriä pois sovitusta
paikasta, saat tekstiviestin rekisteröityihin
numeroihin. Sulkeaksesi tämän toiminnon lähetä
Komento: M0
AGPS – nopeampi yhteys käytössä
Komento: AGPS1
A-GPS, Assisted GPS, nopeuttaa yhteyttä GPSsatelliittehin. Paikannin paikantaa sijaintinsa
puhelinverkon kautta, jonka jälkeen se hakee
tarkan sijainnin lähimmistä satelliiteista.
Sulkeaksesi tämän toiminnon lähetä komento:
AGPS0

Hälytys GPS-signaalin katkeamisesta
Komento: GR1
Paikannin lähettää automaattisesti viimeisimmät
saatavilla olevat paikkatiedot rekisteröityihin
numeroihin käyttäjän tullessa alueelle, jossa ei ole
GPS-signaalia.
Paikannin tunnistaa missä alueella käyttäjä oli juuri
ennen GPS-signaalin häviämistä. Tällaisia alueita
voivat
olla
esimerkiksi
tunnelit,
luolat
ja
pysäköintihallit. Jos käyttäjä katoaa, paikannin
lähettää viimeisimmät saatavilla olevat paikka-tiedot

rekisteröityihin numeroihin.
Kaikki tekstiviestit, jotka paikannin lähettää
rekisteröityihin numeroihin GPS-signaalin
katkeamisen aikana, tallentuvat kunnes GPSsignaali on palautunut.
Sulkeaksesi tämän toiminnon lähetä komento:
GR0

Virran säästötila

LED-valojen sammuttaminen

Komento: PS1
Tässä tilassa pidennetään paikantimen akun
kestoa. GSM-antenni on aina päällä. GPS-antenni
aktivoituu liikkeestä, puhelusta tai tekstiviestistä.
GP-antenni sulkeutuu automaattisesti kun paikannin
ei ole liikkeessä, ei saa puhelua eikä tekstiviestiä.
Normaali käytössä akku kestää 4-10 päivää.

Komento: LED1
Paikannin vastaa komentoon “LED off”. LEDvalot sammuvat vaikka seurantalaite on
käytössä.
Sulkeaksesi tämän toiminnon, lähetä komento:
LED0

Sulkeaksesi tämän toiminnon lähetä komento: PS0

Hälytys ylinopeudesta
Komento: SPEED1,+ Speed

Syvä lepotila
Komento: DS1
Tässä tilassa säästetään maksimaalisesti virtaa.
Sekä GSM- että GPS-antennit ovat suljettuna, kun
paikannin ei ole liikkeessä. Paikannin aktivoituu
liikkeestä, pysyy aktiivisena 3 minuuttia palatakseen
taas lepotilaan ellei liike jatku. HUOM! Tässä tilassa
et saa yhteyttä seuranta-laitteeseen. Tätä tilaa
suositellaan vain Tracktor-ohjelmiston yhteyteen.
Paikantimen akku kestää jopa 30 päivää tässä
tilassa, jos laite ei ole liikkeessä. Sulkeaksesi tämän
toiminnon lähetä komento: DS0

Huom.: Nopeus pitää kirjoittaa 2–3 numerolla.
(01~255km/h).
Esimerkki: SPEED1,100
Paikannin lähettää tekstiviestin, kun nopeus ylittää
esimerkiksi 100 km/h. Tekstiviestin sisältö on
“Over-speed! +GPS Info”, joka lähetetään kaikkiin
rekisteröityihin numeroihin.
Sulkeaksesi tämän toiminnon lähetä komento:
SPEED0

Hälytys tyhjentyvästä akusta

IMEI/versionumeron selvittäminen

Kun paikantimen akkulatausta on jäljellä 20 %,
seurantalaite lähettää viestin kaikkiin rekisteröityihin
numeroihin “BAT: LOW! + GPS INFO”.

Komento: VERSION
Seurantalaitteen viesti: ”IMEI: xxxx; GSM CSQ:xxxx; Soft: V071.4601.1412”

Käynnistä paikannin uudestaan
Komento: REBOOT
Kaikki LED-valot vilkkuvat 3 kertaa ja
seurantalaite käynnistyy uudestaan. Tähän
komentoon ei tule viestiä.
Sammuta paikannin
Komento: SHUTDOWN
Tällä komennolla suljet Minifinder Atton. Saat
tekstiviestin “Shutdown ok! ...” sekä laitteen sen
hetkisen sijainnin. Ota paikannin taas käyttöön
lataamalla sitä.
Asetusten tarkastus
Komento: status
Esimerkkivastaus: Martta A+358400884415 Spd:
0,100km/h; Geo:0,0,0; VB:1,10S; MV:1,100; LBS:1;
LED:0; RCV:0; TZ:2.0; Lis-in: 1; PS:1; DS:0; FL:1;
Bat: 95
0: toiminto ei ole käytössä
1: toiminto on käytössä
A 1. rekisteröity puhelinnumero,
B 2. rekisteröity puhelinnumero,
C 3. rekisteröity puhelinnumero

LAITTEEN KÄYTTÖ

1.

Älä avaa paikanninta. Vesitiiviys kärsii laitteen avaamisesta.

2.

USB-portti tulee sulkea huolellisesti suojataksesi paikanninta kosteudelta.

3. Älä jätä paikanninta kylmälle tai lämpimälle alustalle.
4.

Puhdista paikannin kuivalla pyyhkeellä, älä käytä pesuainetta.

4.

Vain valtuutettu jälleenmyyjä saa avata paikantimen. Takuu ei koske avattuja
laitteita.

TEKNISET TIEDOT
• Täysin vesitiivis (IP66)
• Koko 65 x 35 x 16 mm
• Paino 38 g
• Pannan maksimipaksuus: 2,5 mm
• Käyttölämpötila -20 – +65 C
• Ilmankosteus 5–95 %
• Tarkkuus 5 m
• Toiminta-aika 4–10 päivää
• Valmiusaika 20 päivää
• GPS-signaalin hakuaika alle minuutti käynnistettäessä, 1 sekunti käytössä
• Takuu 12 kuukautta

