
 

 

 

 

 

 

 

Bruksanvisning 

MiniFinder Nano 



Paketinnehåll 

1. MiniFinder Nano 

2. Micro USB laddkabel 

3. Transformator 

 

 

 

 

 
Olika delar 

1. Larmknapp 

2. GSM LED lampa 

3. GPS LED lampa 

4. Mikrofon 

5. Högtalare 

6. Laddkontakt 

7. Pulsmätare 

8. På / Av knapp 

 

Kom igång 

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter för att påbörja laddning. Se 

bild nedan. Var noga med att kabeln har god kontakt med enhetens laddkontakter. 

 

Vänligen ladda enheten minst 4 timmar innan första användning. När enheten laddar lyser 

den blå LED-lampan med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Enheten 

laddar fullt på ungefär 2 timmar.  

• STARTA enheten genom att trycka på PÅ/AV knappen i 3 sekunder. 

• STÄNG AV enheten genom att hålla SOS- & PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder. 



LED-lampans betydelse 

GRÖN LED:  

Blinkar till snabbt var 3e sekund  = ansluten till GSM-nätet 

Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund = ansluten till GPRS-nätet 

Långsamma och långa blinkningar  = söker GSM-nätet 

Lyser med till fast sken (blinkar ej)  = inget eller felaktigt SIM-kort 

BLÅ LED:  

Blinkar till snabbt var 3e sekund  = enheten har hittat GPS-satelliter 

Långsamma och långa blinkningar  = söker GPS-signal 

Lyser med fast sken   = laddning pågår 

Lysdiod av    = i viloläge eller fulladdad   

Blinkar ingen LED-lampa = enhet avstängd 

 

Att ringa enheten 

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din MiniFinder Nano.  

Genom att ringa det numret så kommer enheten att spela upp en melodislinga så att 

användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara 

automatiskt men användaren kan också själv svara genom att trycka på larm-knappen. Genom 

att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.  

Hur larmar man? 

Tryck och håll i larm-knappen i 3 sekunder. När du hör två pipljud har Nano registrerat att du 

tryckt på larmknappen då börjar enheten ta sin position och koppla eventuellt upp ett samtal 

till valda larmmottagare. Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas 

samtalet. Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på 

larmknappen? Vänligen kontakta Posifons support.  

 

Hårdvaruspecifikation 

Storlek   41 mm x 16 mm                         

Vikt   23g    

Batteri   3.7V 380mAh Li-ion, uppladdningsbart  

Frekvensband för GSM  900/1800 850/1900MHz          

Laddningsspänning  Micro USB, DC 4.2V~5.5/400mA  

Drifttemperatur  -20°C till +70°C   

Fixtid mot GPS  Aktiv 1s, Varmstart 5s, Kallstart 15s  

GPS-känslighet  Aktiv -165dB    

Energiförbrukning  45mA standby   

GPS chip   MT3333 (GNSS, Support EPO)  

Standby   120 timmar (om ej i rörelse)  

Memory   Inbyggt 16Mb flash   

IP class   IP67    

WiFi   MT5931 2.4GHZ 802.11 b/g/n  

Bluetooth   BLE4.0 BR/EDR   

 



Säkerhetsdeklaration 

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med 

specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011. 
 

Viktiga säkerhetsanvisningar 

• Läs dessa anvisningar. 

• Behåll dessa instruktioner. 

• Beakta alla varningar. 

• Följ alla anvisningar.  

• Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön 

och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.  

• Mixtra inte med din MinFinder. 

• Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MinFinder. 

• Placera inte din MinFinder nära öppen eld.  

• Släng inte din MinFinder i en brand. Batteriet kan explodera! 

• Försök inte att plocka isär MinFinder, den innehåller ej utbytbara komponenter. 

• Låt aldrig barn under 3 år leka med MinFinder. De små komponenterna kan vara en 

kvävningsrisk för ditt barn.  

Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri 

• Försök inte byta ut ditt MinFinder batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut. 

• Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.  

• Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet. 

• Ladda din MinFinder med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning. 

• Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.  

Information om återvinning  

 

 

 

Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras 

separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att 

detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till 

att bevara naturresurser.  

Övrigt: 

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i 

PosifonCare. 

Kontakt: 

Posifon AB 
Adress:  Sven Hultins Gata 9C,  

412 58 Göteborg 
 

Hemsida:   www.posifon.se 

Tel. support:   031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00) 
Mail support:  support@posifon.se 


