
INSTRUKTION MANUAL

 SLÅ PÅ DIN HOUND FINDER GPS PÅ/AV

Det finns två alternativ till hur du kan slå på din HOUND FINDER sändare:  
1. Fjärrstyrt via R2 FINDER mottagaren. Du kan slå på sändaren i två olika lägen: 

a) Normal: Detta läget är för normal användande
b) DOG STAT: Med detta läge kan du lagra alla positioner för sändaren (halsbandet) i 8 timmar och 
ladda ner dem till en dator som använder DOG STAT programmet. 
(Se instruktionerna för R2 FINDER – Lägg till halsband)

2. Med magneten: Håll upp magneten mot ”STAND-BY” symbolen (Motsatt LED lampan). LED lampan 
kommer då att lysa utan avbrott i 2 sekunder och därefter blinka två gånger för att visa att halsbandet 
är aktiverat (i normal läge). Under de följande 30 sekunderna kommer den gröna och den röda lampan 
blinka växelvis. Under dessa 30 sekunder kan du introducera sändaren till mottagaren. Då 30 sekunder 
har passerat går LED lampan över till att endast blinka varannan sekund. För att slå av halsbandet, utför 
samma procedur som ovan tills LED lampan blinkar tre gånger och slås av.

 PARA IHOP HALSBANDET MED DIN R2 FINDER MOTTAGARE

Första gången du använder halsbandet, är du tvungen att para ihop den med din mottagare. För att para 
ihop halsbandet med mottagaren, slå på halsbandet med magneten. Halsbandet kan endast paras ihop 
med mottagaren under de första 30 sekunderna då den gröna lampan och den röda lampan blinkar växel-
vis. Om du inte parar ihop halsbandet inom 30 sekunder, slå av halsbandet med magneten och börja om 
från början. (Se instruktioner för R2 mottagaren/lägg till halsband.)

Fig. 1. Slå på din HOUND FINDER på/av



 INDIKATOR LAMPAN

Det finns två LED lampor vid sidan av halsbandet, en grön LED och en röd LED.  

RÖD LED 
1. Funktions indikator: Denna lampa lyser då halsbandet är i radio spårning läge.
 
2. Om LED lampan blinkar två gånger: Detta betyder att halsbandets batteri är lågt eller att halsban-

det fungerar i unidirektional läge (se specifik-version detaljer).

GRÖN LED
Den gröna LED lampan slås på då halsbandet har en GPS position.

VÄXLANDE RÖD OCH GRÖN LED
Den röda och den gröna LED lampan kommer att växla mellan varandra de första 30 sekunderna efter att 
halsbandet har slagits på. Detta är tiden du har på dig för att para ihop halsbandet med mottagaren. 

 GPS POSITION

Hur snabbt halsbandet mottar en GPS position kan bero på många faktorer, som hur molnigt det är, hur tät 
skogen är, om det regnar, sateliternas position, etc..

 OPERATIONS LÄGE

433 MHz VERSIONEN  
Denna versionen är ämnad för spårning med GPS och radio spårning samtidigt. Halsbandet är konstant i ra-
dio spårning läge och sänder GPS positionen så fort den är inom tillräckligt nära avstånd från mottagaren. Då 
batterierna är låga, upphör HOUND FINDER med att skicka GPS positioner, radio spårningens signaler (”pip”) 
kommer med större mellanrum och ett dubbel pip hörs var femte pip. Denna pip kan höras från mottagaren 
och kan även ses på med den röda LED lampan på halsbandet. Det är viktigt att du laddar batterierna då du 
hör detta dubbel pip. (Se instruktionerna för R2 FINDER relaterade till spårning läge)



150 MHz VERSIONEN
Under de första 11/15 timmarna skickar halsbandet radio spårningssignaler varannan sekund och GPS 
signaler var tolfte sekund.
Efter 11/15 timmars oavbrutet användande eller om batterierna är låga, stängs radio spårning funktionen av 
och GPS spårningen funkar bara vid positions förfrågan. Med andra ord går systemet över till dubbelriktad 
läge (Se instruktionerna för R2 FINDER)
Du vet att du är i detta läge då den röda LED lampan blinkar två gånger och mottagaren avger en radio 
spårningssignal var 6 sekund. 
Anledningen till att systemet går över till detta läge är för att spara på batterierna. Om systemet har gått över 
till detta läge rekomenderar vi att du laddar batterierna för halsbandet så fort som möjligt.

DOG STAT FUNKTIONER (Sladd och mjukvara följer ej med)
Med mjukvaran DOG STAT kan du spara alla halsbandets positioner och ladda ner dem till din dator. Du 
kan sedan se dem via Google Earth eller analysera annan data som DOG STAT har sparat (ej inkluderat). 
Denna valmöjlighet kan användas vid hund träning då den visar information som hastighet, total distans 
sprungen, områdets höga punkter och stilla stående/vilad tid. 
Du kan även använda programmet för att jämföra olika hundar och dess resultat. DOG STAT slås på och 
slås av fjärrstyrt via R2 FINDER mottagaren. (Se R2 FINDER manualen)

ANVÄNDANDE AV MAGNETEN FÖR ATT SLÅ PÅ DOG STAT

Om du har en äldre version av mottagaren som inte kan slås på i DOG STAT läge, följ då dessa steg för att 
använda magneten:

1. Se till att halsbandet är på slaget 
2. Håll magneten mot STAND-BY symbolen (motsatt LED lampan) och vänta för lampan att slockna. 
3. Utan att ta bort magneten, vänta på att LED lampan blinkar fem gånger i rad. Efter den femte blink-

ningen, ta bort magneten och vänta på en bekräftelse i form av en dubbelblinkning.



 ANTENN

Antenner kan försämras med tiden. För att byta ut antennerna, skruva loss dem och skruva fast de nya.

 BATTERIERNA

Då du laddar batterierna i din HOUND FINDER:

•	RÖD LED LAMPA: Halsband laddas
•	GRÖN LED LAMPA: Laddning klar
•	BLINKANDE RÖD LED LAMPA: Det förekom något fel under laddningsprosessen. Koppla ur halsbandet 

och starta om på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din distributör.

 SPECIFIKATION

GENERELLA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH GARANTI.
Se vår deklaration av konformitet på: http://www.tinyloc.com/declarationofconformity

Kraft källa

Funktionell inom frekvenserna

Funktionell inom temperaturer

Förvarings temperatur

Skydds index

Vikt

Dimensioner GPS

Dimensioner Finder

3.7 V.  4400 mAh Li-Io. 

SE/NO (155,4 MHz till 155,525 MHz), US (MURS),

UE /AUS/NZ (433.050-434.750 MHz)

-20º till 50º C

-40º till 70º C

IP 67

320 g 

45 x 92 x45 mm

34 x 51 x16 mm


