
GPS  personlarm  i  klockformat

minifinder

MiniFinder® Nano



Baserad på algoritmen MLPCTM representerar 
MiniFinder Nano nya generationens personliga 
GPS trygghetslarm som hjälper bäraren att 
känna sig trygg i alla situtioner.

Framtiden av personlig säkerhet
MiniFinder Nano erbjuder imponerande funktionalitet i 
ett mycket litet format. Lätt vikt och enkel att använda gör 
Nano utmärkt för äldre personer, personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar, barn eller människor som arbeter 
i utsatta miljöer. 

Enheten är utrustad med inbyggt eSIM, GPS-, 
Bluetooth- och WiFi-chip som som möjliggör 
spårning i över 190 länder med hög precision.

Svensk patenterad design

Revolutionerande trygghetslösning 

Senior Vård & omsorg Säkerhet Ensamarbetare Barn



Viktiga funktioner

Pulsmätare

Larm vid fallolycka

SOS-knapp

Samtalsfunktion

Realtidsspårning

WiFi & Bluetooth

Nano övervakar och larmar om pulsen över- 
och underskrider utsatta gränsvärden direkt 
till mobiltelefonen.

Nano har en inbyggd fallsensor som larmar 
vid en fallolycka genom att mäta hastighet 
och G-kraft i ett fall. 

Vid en paniksituation kan du enkelt och 
snabbt larma genom knapptryckning på 
SOS-knappen. En pushnotis skickas till 
appen och larmsamtal initieras.

Du kan både ringa till och ta emot samtal 
från din MiniFinder Nano. Ett eller flera 
telefonnummer kan auktoriseras för att 
kommunicera med enheten. 

Nano skickar positioneringsdata till spårings-
systemet MiniFinder GO så fort rörelse 
upptäcks. Du kan enkelt se enhetens exakta 
position i realtid via APPen. 

Nano kan skicka positioneringsdata inomhus 
genom inbyggd WiFi- och Bluetooth-modul, 
vilket bidrar till förbättrad prestanda och 
minskad energiförbrukning. 

www.lotsab.se



Fler funktioner

Teknisk specifikation
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MiniFinder®

Registered trademark 

Patened design

Mått

Batteri

Vikt

MLPC™

GSM-band

Strömkälla

Drifttemperatur

GPS fixtid

GPS känslighet

Noggrannhet (position)

GPS chip

WiFi

Bluetooth

Luftfuktighet

Batteritid

Minne

LED

Knappar

41 x 16mm

23g

Lithium-ion, 380mAh

Unik algoritm som förbättrar energiförbrukning

900/1800 850/1900Mhz

5V DC

-20°C to +70°C

Aktiv 1s, Varm 5s, Kall 15s

Aktiv -165 dBm, Varm: -163dBm, Kall: -148dBm

<10m (öppen sky)

MT3333 (GNSS, Support EPO)

MT5931 2.4GHZ 802.11 b/g/n

BLE4.0 BR/EDR

5%-95% Ej-kondenserande

120 timmar (standby)

16Mb (flash minne)

2 lampor som indikerar GPS, GSM och spänning

SOS- och På/Av-knapp

GeoFence-larm

EnergisparlägeVarning vid låg batteri

Historik

RörelselarmHastighetslarm


