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Funktioner
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Realtidsspårning Spårning via APP Multi-kontroll

Stötsäker Rörelselarm Lyssna på djuret

100% Vattentät GeoFence-larm Magnetisk laddning

MiniFinder® Atto Pro är en svenskdesignad GPS-tracker i miniformat som bygger på den 
senaste positioneringsteknologin. Atto Pros smidiga design, låga vikt samt smarta funktioner 
gör den till en tillförlitlig trygghetslösning framtagen med djurets säkerhet i åtanke.

Atto Pro är designad för tuff utomhusmiljö. Enheten är 100% vattentät och trivs lika bra i vått 
som torrt. Du behöver således inte vara orolig att den skall förstöras vid kontakt med vatten 
eller damm.

Atto Pros förbättrade GPS- och GMS-mottagningen möjliggör effektivare spårning med högre 
precision, även i områden med svag mobiltäckning. Enheten har obegränsad räckvidd och 
fungerar i alla länder där det finns GSM/GPRS täckning. 

Mikrofon (skallindikering)

Fäste för halsband
LED lampor

Laddkontakt
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På/av knappUblox GPS chip



Vatten- och stöttålig
Atto Pro är IP67-certifierad, vilket innebär att den både är 
damm- och vattentät.

Utomhusaktiviteter som jakt och vandring inkluderar olika 
väderutmaningar som värme, regn och kyla. Atto Pro fungerar 
lika bra under alla förhållnaden och terränger.

www.minifinder.se

Geofence varning
Geo-stängsel (sk. Geofence) är ett virtuellt avgränsat 
område på kartan vars syfte är att definiera en säker zon. 

När MiniFinder Atto Pro lämnar den säkra zonen skickas 
automatiskt ett larm via SMS eller e-post.

Lyssna på djuret
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Lyssna på djuret
MiniFinder Atto Pro är utrustad med en känsligare mikrofon 
för klarare skallindikering vid uppringning.
 
Den hjälpsamma skallindikatorn ger dig exempelvis möjlighet 
att uppmärksamma skall eller annat oönskat beteende.

Realtidsspårning
MiniFinder Atto Pro avrapporterar sin position i realtid med 
jämna intervaller till ett spårningssystem. 

Aktuell position presenteras på kartan och du ser hela tiden 
var den är just nu, var den har varit och vart den är på väg.



Teknisk specifikation
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MiniFinder®
Patenterad design
Registrerat varumärke i EU
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65 mm x 35mm x 16 mm

39g

Uppladdningsbart, 3.7V, 850mAh

Upp till 5 dagar vid normal användning

5V DC 

850/1900mhz 900/1800MHz

-20°C ~ +65°C

5% to 95% Ej-kondenserande

Ublox M8130 (AGPS)

Aktiv start 1s, Kall start 26s

Aktiv start: -162 dBm, Kall start: -148 dBm

BT5.0 LE

Inbyggt 1Mb flash

3 lampor som indikerar spänning, GPS & GSM

På/Av knapp

Storlek

Vikt

Batteri

Batteritid

Strömkälla

GSM-band

Drifttemperatur

Luftfuktighet

GPS-chip

GPS-fixtid

GPS-känslighet

Bluetooth

Minne

LED

Knapp


