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ÚVODÚVOD

Tato stručná příručka vám umožní rychle používat zařízení MiniFinder® Pico a v reálném čase provádět 
sledování pomocí systému MiniFinder GO.

Před prvním použitím nechejte produkt nabíjet po dobu přibližně 4 hodin. Při dalším nabíjení bude 
zařízení plně nabité za 2 hodiny. Zařízení prosím nabíjejte pomocí přiloženého USB kabelu. Po připojení k 
počítači nebo k síťovému adaptéru a zahájení nabíjení se zařízení Pico automaticky samo spustí.

PŘEHLED SOUČÁSTÍPŘEHLED SOUČÁSTÍ
Následující ilustrace popisuje jednotlivé části zařízení a jejich funkci. POZNÁMKA: Zařízení je dodáváno 
s předem instalovanou SIM kartou.
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SLEDOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE POMOCÍ SLUŽBY MINIFINDER GOSLEDOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE POMOCÍ SLUŽBY MINIFINDER GO

Po přihlášení ke sledovací službě MiniFinder GO se můžete pomocí přihlašovacích údajů přihlásit na 
https://go.minifinder.com nebo si z Apple App Store nebo Google Play stáhnout aplikaci MiniFinder GO. 
Spusťte aplikaci nebo otevřete vyhledávač a přihlaste se.

Uživatelská příručka k MiniFinderUživatelská příručka k MiniFinder® Pico & GO Pico & GO 

Pro podrobnější popis funkcí a příkazů si prosím stáhněte celou uživatelskou příručku:

minifinder-pico-minifinder-go_user_guide-cz

DALŠÍ INFORMACEDALŠÍ INFORMACE

Zařízení nabíjejte pomocí přiloženého mikro USB kabelu z počítače nebo přes síťový adaptér s USB 
výstupem.

Postup pro sledování pomocí webového vyhledávače na počítači je následující:
V horní liště zvolte nabídku (1) Monitoring (Sledování) a (2) poté klikněte na své zařízení, jehož 
(3) poloha v reálném čase se zobrazí na mapě.

Podrobnější informace o jednotlivých částech a funkcích mapy naleznete ve Stručné příručce k aplikaci 
MiniFinder GO, kterou jste obdrželi společně s přihlašovacími údaji.

Stručná příručka k aplikaci MiniFinder GOStručná příručka k aplikaci MiniFinder GO
Před zahájením sledování v reálném čase si prosím přečtěte Stručnou příručku k MiniFinder:

minifinder-go_quick_guide-en

Přejděte na my.minifinder.com, vytvořte si účet a aktivujte zařízení.
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REGISTRACE ZAŘÍZENÍREGISTRACE ZAŘÍZENÍ

Z důvodu rychlejšího připojení k GPS satelitům umístěte zařízení před prvním spuštěním 
funkce sledování na 3-5 minut ven. Zařízení spustíte tak, že stisknete a po dobu 3 se-
kund podržíte tlačítko zapnutí/vypnutí.
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POZNÁMKA: Pokud jste již obdrželi přihlašovací údaje do aplikace MiniFinder, 
přeskočte prosím při registraci kroky 1 a 2.

https://go.minifinder.com
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/cz/minifinder-pico-minifinder-go_user_guide-cz.pdf
https://minifinder.com/storage/app/media/download/manual/en/minifinder-go_quick_guide-en.pdf
https://my.minifinder.com/
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