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Luku 1.  Yleiskatsaus tuotteeseen

1.1 Katsaus easyFIND® tuotteeseen

easyFIND® Mini GPS Tracker on uuden sukupolven henkilökohtainen GPS-paikannin

lapsille / vanhuksille / lemmikeille / henkilökohtaiseen / yms turvallisuuteen. Se on

kooltaan kompakti, huomaamaton ja luotettava, sekä paikannukseltaan hyvin tarkka.

Quad-Band  GSM-tekniikan  avulla  easyFIND®  GPS  Tracker  toimii  kaikkialla

maailmassa.  EasyFIND®  laitteen  SOS  painikkeen  avulla  voidaan  tarvittaessa

muodostaa  kaksisuuntainen  puheyhteys,  jonka  avulla  voidaan  keskustella  ääneen

apua  tarvitsevan  kanssa  (mm.  lapsi  /  vanhus).  easyFIND® Mini  GPS  Tracker  on

kooltaan  pieni  ja  sen  voi  helposti  ja  huomaamattomasti  sijoittaa  taskuun  /

käsilaukkuun / matkalaukkuun / reppuun / yms. easyFIND® Mini GPS Trackerin avulla

voit  nauttia  turvallisuuden  tunteesta  tietäen  reaaliajassa  tarkalleen  missä

rakkaimpasi tai arvokas omaisuutesi ovat.
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1.2 Tuotteen liitännät

1.USB portti: Liitä toinen latausjohdon pää easyFIND® Mini GPS Trackeriin ja toinen

johdon pää tietokoneeseen tai 5V USB-laturiin lataamista varten.

2.Virta /SOS painike: easyFIND® Mini GPS Trackerin virta päälle / virta pois päältä;

SOS  painiketta  painamalla  voit  aloittaa  kaksisuuntaisen  äänipuhelun  hälytettävän

numeron kanssa.

3.Merkkivalo:  Merkkivalo  osoittaa  easyFIND® Mini  GPS  trackerin  eri  tiloja,

alapuolella yksityiskohtaisemmin:

Laitteen tila Merkkivalojen  merkitys

Latautuu Latauksen ajan valo on päällä. Kun laite on täysin ladattu, valo 

sammuu.

Normaali tila Valo on pois päältä.

GSM vika Valo vilkkuu, käynnistyy uudelleen 10 min välein.

SOS painike Valo  jää  päälle,  kun  punaista  SOS  painiketta  on  yhtämittaisesti  3

sekunnin  ajan  painettu,  jos  määriteltyyn  numeroon  on  lähetetty

avunpyyntö onnistuneesti.

Ei virtaa Valo on pois päältä ja virtapainiketta painettaessa ei synny ääntä.
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1.3 Paketti sisältää

1.4 Varoitukset

1.  Tarkista easyFIND® Mini GPS trackerin malli  ja tarvikkeet heti avaamalla. Jos

tuote   todetaan vialliseksi (murtunut, tai on muita poikkeavuuksia toiminnassa /

toiminnoissa), lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ottaa yhteyttä myyjään tai

valmistajaan.

2.Sijoita easyFIND® Mini GPS trackerin sisälle SIM-kortti, laite tukee vain Micro SIM-

korttia, missä  on GSM-verkko yhteys ja GPRS tiedonsiirtopalvelu.

3.Kun  painat  virtapainiketta  3  sekunnin  ajan,   easyFIND® Mini  GPS  tracker

kytkeytyy päälle ja soittaa äänipuhelun. Valot syttyvät päälle kun painat SOS-

painiketta normaaleissa työtehtävissä. Valo vilkkuu kahdesti kun akun virta on

vähäinen.  Ole  hyvä  ja  käynnistä   easyFIND® Mini  GPS  tracker  uudelleen

latauksen jälkeen.

4.Kun   easyFIND® Mini  GPS  trackerin  virta  on  käytetty  pois  päältä  ja  laite  on

uudelleenkäynnistetty aseta  easyFIND® Mini GPS trackerin numero uudelleen.

Jos haluat sammuttaa  easyFIND® Mini GPS trackerin, lähetä sammutuskomento

tekstiviestikomennoilla tai APP.

5.SIM-kortin vaihto  easyFIND® Mini GPS trackeriin on tehtävissä vain, kun laitteen

virta on pois päältä, muuten SIM-kortti voi tuhoutua.

6.Tarkista  GSM-signaali   easyFIND® Mini  GPS  trackerin  käynnistyttyä,  katso

merkkivalojen merkitys (1.2)  lisätietoja.

7. Älä  pura  tai  muuta   easyFIND® Mini  GPS  trackeriä,  jotta  vältetään  vahingot

tuotteessa.

8. Jos  easyFIND® Mini GPS trackeri on vaurioitunut / rikkoontunut edellisen kohdan

(7.) seurauksesta, emme kanna mitään oikeudellista vastuuta tuotteesta.
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Luku 2.  Ennen käyttöä

2.1  SIM-kortin  asentaminen  easyFIND®  Mini  GPS

trackeriin

      1. Avaa takakansi                               2. Vedä akku ulos varovasti           3. Asenna

sisään micro SIM-kortti

     4.Kirjaa laitteen ID ylös                    5. Aseta takakansi paikalleen       6. Paina 

virtapainiketta 3 sekunttia

2.2 Verkkoyhteyden muodostaminen

Joissakin  maissa  tarvitsee  SIM-kortin  asetukset  asentaa  ennen  verkkoyhteyden

muuodostamista. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä SIM-kortin operaattoriin tai tarkista

ko. Operaattorin verkkosivuilta SIM-kortin asetukset.

Asetukset
APN

Komento Esimerkki Välitä SMS

pw,123456,apn,
apn
name,user nam
e,password,MCC
MNC#

apnname=wap.tmobil.cl, 

user name=wap, 

password=wap, MCC=730, 

MNC=02, 

apn:wap.tmobil.cl;us
er:wap;passwork:wap
;userdata:73002.
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then the SMS will be: 
pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,
wap,wap,73002#

2.3  easyFIND® Mini  GPS  trackerin sovelluksen

asentaminen

easyFIND® Mini GPS trackeriä voidaan seurata etänä android / IOS sovelluksella tai 

PC:llä.

Android sovellukselle;

Voit ladata sovelluksen "play kaupasta" hakemalla "Aibeile" -sovelluksen.

IOS sovellukselle; 

Voit ladata sovelluksen "app storesta" hakemalla "Aibeile" -sovelluksen.

PC:lle http://en.i365gps.com/

easyFIND® Mini GPS trackerin sovelluksen voi myös hankkia skannaamalla alla 

olevan QR-koodin

     Android Sovellukselle                                       IOS Sovellukselle 
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2.4  easyFIND®  Mini  GPS  trackerin  sovellukseen

kirjautuminen

Napsauta työpöytäsi "AIBEILE" kuvaketta ja kirjaudu sovellukseen  easyFIND® Mini

GPS  trackerin  ID  numerolla  (account  /  tili).  Sovelluksen  salasana  on  123456

(oletussalasana)  ensimmäisellä  kirjautumiskerralla.  Salasana  tulee  vaihtaa

ensimmäisellä  kirjautumiskerralla.  Sovellukseen kirjaudutaan  easyFIND® Mini  GPS

trackerin  ID numerolla (tunnus) tai käyttäjätunnuksella jonka  easyFIND® Mini GPS

trackerin käyttäjä voi itse määrittää AIBEILE -sovelluksessa. 
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Luku 3.  Käytön aloitus

3.1 Reaaliaikainen seuranta

easyFIND® Mini GPS trackerin reaaliaikainen seuranta ja paikantaminen voi tapahtua

niin  PC:n,  tabletin  kuin  älypuhelimen  avulla.  Karttasovelluksessa  on  mahdollista

klikata "+" (lähentää) tai "-" (loitontaa) karttaa.
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3.2 Historiatieto 

Edellinen  seuranta  voi  löytää  lähes  kolme  kuukautta  vanhan  reitin,  aloitus-  ja

lopetusaikojen perusteella.
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3.3 Geo-fence

Napsauta oikean yläkulman “Geofence” -merkkiä päävalikossa, jotta pääset geo-

fence valikkoon ja asetuksiin. Tämän jälkeen easyFIND® Mini GPS tracker lukitsee 

automaattisesti laitteen nykyisen sijainnin kartan keskelle. Tämän jälkeen voit säättää

etäisyyttä  “+” ja “－”merkkien avulla kartalla

(oletus säde on 100 metriä, suositeltava säde om 500 metriä) . Tallenna asetukset 

painamalla “Save / Tallenna”. easyFIND® Mini GPS tracker lähettää viestin 

automaattisesti kun laite on poistunut määritellyltä säteeltä.

    

3.4 Viesti

Kaikki vastaanotetut viestit on löydettävissä  “Message / Viesti”, kuten hätäpuhelut,  

pois päältä hälytys, vähäinen virta hälytys ja geo-fence hälytys jne.
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Luku 4.  Settings

     

4.1 Asetusten pääkäyttäjän puhelinnumero

Paina “Admin number / Pääkäyttäjän puhelinnumero” ja syötä pääkäyttäjän 

puhelinnumero.  easyFIND® Mini GPS tracker laite lähettää kaikki hälytys 

informaatiot tähän puhelinnumeroon. Hälytys informaatio sisältää vähäinen virta 

hälytys ja geo-fence hälytys jne. Hälytykset. 

4.2 Aseta hälytettävä numero

Hälytettävä numero tulisi olla se numero, johon hälytys halutaan tehdä. Kaksi 

hälytettävää numeroa on asetuksissa maksimi määrä. easyFIND® Mini GPS tracker 

laitteen punaista nappia painettaessa laite soittaa hälytyksen hälytettävään 

numeroon. easyFIND® Mini GPS tracker laite soittaa toiseen hälytettävään 

numeroon, jos ensimmäinen hälytettävä numero ei vastaa. Tämä sykli jatkuu kunnes 

jompikumpi numeroista vastaa.

4.3 Toimintatilan asetukset

easyFIND® Mini GPS tracker laitteessa voidaan toimintatilassa asetuksissa muuttaa 

GPS -tiedon lataamisen aikaväli, tämä liittyy olennaisesti myös akun kestoon. 
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1. Seuranta 60 sekunnin völein: Nopeas paikannustila ja laitteen valmiusaika on 36 

tuntia.

2. Seuranta 10 minuutin välein: Standardi paikannus ja laitteen valmiusaika on 72 

tuntia.

3. Seuranta 1 tunnin välein: Virransäästötila ja laitteen valmiuaika on yli 120 tuntia.

4.4 Muut asetukset

1. easyFIND® Mini GPS tracker laitteen numero /  Device number

Käyttäjän tulisi syöttää laitteen SIM -kortin puhelinnumero tähän.

2. Etäsammutus / Remote shutdown

Käyttäjä voi määrittää asetuksista laitteen etäsammuttamisen.

3. Laitteen tiedot / Device information

Asetuksista voi määrittää easyFIND® Mini GPS tracker laitteelle nimen, laitteen 

numeron ja laitteen käyttöajan.

4. Salasanan vaihtaminen / Change password

Käyttäjä voi vaihtaa  easyFIND® Mini GPS tracker laitteen salasanan 

turvallisuussyistä.

Luku 5.  Ongelmat & Ratkaisut

Ongelmat Ratkaisut

Laite ei ole käytössä Tarkista 

1. Onko ID numero kirjattu asetuksiin? Jos näin on, ota

yhteys maahantuojaan.

2. Onko SIM -kortti asetettu oikein?

Laite  on  pois  päältä

APP:ssä

Tarkista:

1. APN asetukset väärin tai SIM-kortilla ei yhteyttä

2. GPRS on keskeytetty tai tai ei toimi

3. SIM-kortti on viallinen

Sijainti ei ole tarkka Laite käyttää kahta paikannus ohjelmaa,

GPS  :n  paikannus  ulkotilamoodiss,  ja  paikannuksen

tarkkuus  tippuu  10  metriin.  LBS  on  pelkästään

sisätilapaikannukseen, ja tarkkuus tippuu 100 metriin.
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