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Axtech AB utvecklar och marknadsför GSM/GPS-baserade larm- 
och positioneringssystem för alla typer av fordon, båtar 

och egendom under varumärket redKnows.

www.redknows.se

Lost & Found Technology Lost & Found Technology

MiniFinder GPS-söksystem ger 

exakt position via SMS och på 

karta direkt i din mobil.

Larmar och spårar allt

MiniFinder GPS-söksystem ger

exakt position via SMS och på

Användarvänlighet
MiniFinder kan börja användas direkt efter du tagit ut den ur lådan, SIM-
kort sitter i.  Programmering och installation är mycket enkel.

Egenskaper
• GPS-söksystem, ger exakt position via SMS och på karta i din mobil
•  Larmar till upp till tre mobiltelefoner med objektets position på karta
•  Förfl yttningslarm (Geofence)
•  Vibrationslarm
•  SOS-larm till anhörigs mobiltelefon (ej MiniFinder Sensor)
•  Sensorlarm (enbart MiniFinder Sensor)
•  Inga extra avgifter, förutom GSM/GPRS-trafi k
•  Fast eller mobil installation.
•  Internbatteri, drifttid ca. 36 tim. (Batterisparläge upp till 2 mån.)
•  Enkel installation
•  Vattenskyddad IP 66
•  Storlek: 78 x 62 x 28 mm, vikt: 110 g

Försäkringsfördelar
I de fl esta fall kan du få rabatter eller självriskreducering när du installerar 
ett redKnows-larm. Få mer information om försäkringsfördelar på vår 
hemsida: www.redknows.se, eller hör direkt med ditt försäkringsbolag!

Gratis uppdatering av MiniFinder
När en ny version av mjukvaran fi nns till din MiniFinder, skickas den 
direkt till ditt larm via GPRS. 

redKnows 

MiniFinder

MiniFinder LIVE

MiniFinder SENSOR
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MiniFinder

MiniFinder Live

MiniFinder Sensor

Vilken modell passar dig bäst?Håll koll på din egendom!
Vet du alltid var din MC, båt, entreprenadmaskin befi nner sig? 
Med redKnows MiniFinder har du alltid koll på var din egendom är 
någonstans! 

redKnows MiniFinder är en familj av små GPS-larm som skickar SMS 
med positionen på karta till din mobiltelefon om båten eller fordonet 
fl yttas eller störs. Det går alltid att ringa MiniFinder för att se var den 
är. Larmen placeras vanligtvis i stöldbegärlig egendom som båtar, 
utombordsmotorer, MC, ATV, bilar och entreprenadmaskiner men kan 
lika gärna ligga i ryggsäcken på promenaden i skogen. 

• larmar om den förfl yttar sig eller störs av vibration
• är alltid sökbar av de mobilnummer du väljer
• är mycket enkel att använda klar att startas upp direkt 
• är liten och vattentålig – enkel att gömma
• rekommenderas av försäkringsbolagen 
• har inga avgifter eller abonnemang

Hur fungerar det?
redKnows MiniFinder kommunicerar med SMS via GSM-nätet. Med 
hjälp av inbyggd GPS vet larmet exakt var det befi nner sig. Ringer du 
upp larmet från din mobiltelefon får du tillbaka ett SMS med länk till en 
kartbild där larmets position är utmärkt. 

När ett larm utlöses skickas automatiskt SMS till de mobiltelefonnum-
mer du själv valt, med position, färdriktning, hastighet och länk till en 
kartbild i mobilens display*. Vill du se en större kartbild lägger du in 
koordinater på redKnows hemsida. Du aktiverar larmet och gör grund-
inställningar på ett eget konto som du skapar på www.redknows.se. Du 
ändrar sedan enkelt larmets aktiva lägen med hjälp av fjärrkontrollen 
eller med mobilen. Ingen extra kostnad tillkommer, förutom mobiloper-
atörens trafi kavgifter. 

MiniFinders funktioner:

• Geofencelarm; 
 Ett SMS går iväg om MiniFinder förfl yttas  
 ett bestämt antal meter ifrån läget du 
 aktiverat larmet, sk. geografi skt stängsel.
• Vibrationslarm;

 Om något orsakar en vibrationsstörning 
 i larmet, t. ex. om någon försöker fl ytta   
 fordonet, skickas ett SMS.
• Spårning; 
 MiniFinder kan spåras via SMS eller 
 uppringning. Inga larm är aktiverade.
• SOS-larm; 
 SMS till valfritt mobilnummer vid tryck
 på fjärrkontrollens SOS-knapp. (Ej Sensor).

redKnows MiniFinder

* Kartbild i mobilen kräver en mobil som har WAP eller internetuppkoppling.
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MiniFinder med valmöjligheten att lägga till extern sensor, för exem-
pelvis inbrottsskydd av båt eller lokal där fordon förvaras. 
Välj mellan ett utbud av redKnows sensorer; IR-sensor, magnetkon-
takt mm. SIM-kort ingår.

•  Geofencelarm
•  Vibrationslarm
•  Sensorlarm
•  Spårning
•  SOS-larm

För mer information, se www.redknows.se

En redKnows MiniFinder för dig som vill kunna följa din egendom 
“live” och se exakt vilken väg den färdas i realtid. Via GPRS rapport-
erar MiniFinder LIVE regelbundet så fort den är i rörelse. 
Sparar alla färdrutter på ditt MiniFinder-konto hos redknows.se. 
SIM-kort ingår.

•  Geofencelarm
•  Vibrationslarm
•  LIVE-Spårning
•  SOS-larm

Baslarm med spårsändare som larmar om vid förfl yttning eller vibra-
tion. Larmar allt ifrån utombordare och MC till större stöldbegärliga 
fordon. Larmet skickar SMS med sin aktuella position markerad på 
kartbild direkt till din mobiltelefon. Du kan ringa och spåra MiniFinder 
när du vill. SIM-kort ingår. 

•  Geofencelarm
•  Vibrationslarm
•  Spårning
•  SOS-larm
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