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LÜHIJUHEND

GPS

Pandora serveri/teenuse kasutamisel kuutasu ei ole,
aga Finder vajab tööks SIM kaarti. Vali võimalikult madala 
kuutasuga pakett, kuna Finder kasutab andmesidet 
minimaalselt. Sobivad näiteks M2M paketid, 30MB/kuus 
piisab, SMS ja kõneteenus vastavalt soovile (kui soovid 
saada SMS sõnumeid ja kasutada mikrofoni režiimi).
SIM kaardil laske PIN päring telleril eemaldada.

Nt. Telia puhul soovitame paketti M2M Euroopa koos 
30MB paketiga ning kõneteenus võiks olla avatud.

Abiks SIM kaardi valimisel

MÄRGUTULE TÄHENDUSED

Bluetooth on aktiivne
Andmete laadimine serverisse
GPS asukoha otsimine
Telefoninumbri programmeerimine
Valmisolek sisenevaks kõneks
Sissetulev kõne
Jälgimise reziim on aktiivne



AUTORISEERIMINE TAG’IGA

Finderit võib kasutada koos autoriseerimise ehk TAG’iga.
TAG’ina võib kasutusel olla nii telefoni Bluetooth kui Pandora 
kiip, mille saab soetada lisaks (kuni 3tk). Kui funktsioon on 
aktiivne ja Finder tuvastab objekti liikumise, jääb seade uinunud 
olekusse juhul kui tuvastab raadiuses TAG’i. Luba NAV BT äpis 
TAG’i kasutus. Telefoni Bluetooth’i TAG’ina kasutades vajuta 
äpis 
Enter Programming Mode ja seejärel Exit Programming Mode.

PANDORA GSM RAKENDUS

Finderi jälgimine toimub läbi Pandora äpi ja 
veebirakenduse: pandora-on.com 

Pandora Connect  - Apple App Store’s
Pandora Connect - Android Google Play Store’s

Seadmega on kaasas Pandora koodikaart, kraabi
ettevaatlikult muster. Kui kasutad ainult üht Pandora seadet, 
saad kaardilt login ja password’i sisestada otse Pandora äppi. 
Kui kasutusel on enam seadmeid, tuleb esmalt luua Pandora 
konto ja seejärel lisada seade kasutades infot koodikaardilt. 

PAIGALDAMINE

Ideaalis on Finder paigaldatud Pandora kirjaga üles. Ploki ja 
taeva vahele ei tohi jääda metalli, muidu GPS positioneerimine 
ei toimi korralikult (LBS ehk mobiiline positsioneerimine toimib).

TRACKING REZIIM

Äpist saab valitud ajaks sisse lülitada trackingu ehk jälitamise 
režiimi (äpis ringikujuline ikoon all vasakul) kus Finder on 
püsivalt võrgus ja saadab oma asukoha detaile. Kaardile jääb 
joonistub liikumistrajektoor. Reziim lülitub sisse koos Finderi 

KASUTUSELEVÕTT

Kruvi lahti Finderi korpus ja trükkplaat. Paigalda SIM kaart, millel on 
PIN-koodi päring deaktiveerituid (kõnekaardi puhul aktiveerimiseks 
ka kõne tehtud). Sisesta patareid ning kruvi trükkplaat ning korpus 
tagasi kinni, jälgides tihendi korrektset asetust.

Seo Android või iOS nutiseade Finderiga, 
kasutades Pandora NAV BT äppi. 
Lülita telefonis Bluetooth sisse.

- Käivita NAV BT rakendus
- Hoia all Finderi nuppu all ning vabasta peale 3ndat LED vilgatust
- NAV BT leiab seadme, vajuta sellele
- Telefoni sidumiseks sisesta PIN kood 000000

SÄTETE MUUTMINE

Kõige lihtsam on Finder oma soovide järgi seadistada kasutades
NAV BT äppi ehk üle Bluetooth’i. Saab kasutada ka SMS’i või 
Pandora veebirakendust: pandora-on.com aga need muutused 
rakenduvad alles siis kui Finder ühendub GSM võrku (perioodiline 
staatuse kontroll või liikumisanduri rakendumine).

Hoia Finderi nuppu all ja vabasta peale 3ndat LED vilgatust, seda 
tehes ärkab Finder alati üles ja Bluetooth muutub kohe aktiivseks.

Märgi rakenduses omaniku telefoninumber ning kas soovid lisaks 
rakendusele sellele numbrile ka SMS teavitusi. Määra aktiveerimise 
tihedus. Algseades annab Finder endast märku 1 x ööpäevas ja nii 
toimivad patareid 2 aastat. Mida tihedamini Finder võrku lülitub, seda 
kiiremini tühjenevad patareid. Määra ajatsoon (suveaega Finder ei 
tunnista) ehk automatic detection ei ole soovitav. Kui soovid 
kasutada liikumisandurit, luba accelerometer. Timeout määrab kui 
kaua peale liikumise tuvastamist Finder järgnevaid liikumisi eirab.


