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KOM IGÅNG! 

C-pod Mini
• C-pod mini tracker
• Batterier av hög kvalitet (2 st AAA litiumbatterier)
• Dual-Lock fäste (dubbelhäftande tejp med kardborrefäste)
• Skal med fäste
• Inbyggt simkort med fri uppkoppling
• Insexnyckel (för att kunna öppna batteriluckan)

Ditt paket innehåller

1. Sätt i batterier
Öppna enheten baksida med hjälp av insexsnycklen* som medföljer i lådan. 
Sätt i batterierna, var noga med att batterierna sitter åt rätt håll.    

*Varning, när du stänger igen enheten var försiktig 
och dra inte åt skruven för hårt.     

2. Ladda ner appen
Ladda ner appen C-pod mini kostnadsfritt på google play store och app store.

Google Play App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.se.cpodmini&hl=sv&gl=US
https://apps.apple.com/se/app/c-pod-mini/id1508137251


2.1 Skapa ett konto
Registrera ett nytt konto i appen. Din e-post kommer vara ditt användarnamn 
samt inlogg.

2.2 Aktivera din tracker
Du kan aktivera C-pod mini genom att skanna QR koden som du hittar på 
enheten, eller manuellt ange koden med 9 tecken.

2.3 Välj namn och ikon
Välj ett passande namn för din enhet samt om den är sjösatt eller torrsatt. 
Detta kan du när som helst ändra detta under inställningar i appen. 

C-pod Mini
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Skyddszon

3. Skapa skyddszon
Nu är det dags att skapa skyddszon, detta steg kan skippas och du kan 
när som helst i appen under inställningar skapa en ny skyddszon, ändra en 
befintlig eller ta bort en.

Skyddszon är en eller flera platser som ditt vattenfordon besöker ofta. Det 
kan vara på båtplatsen eller någonstans man lägger till för en kort stund. 
När din enhet är inom en skyddszon betyder det att allt är frid och fröjd. Om 
däremot din enhet lämnar en skyddszon får du som 
ägare en notis om detta, därefter kan du aktivt välja att 
sätta på hitta-läge för att hitta din förlorade enhet. 

Du kan välja att skapa en skyddszon med hjälp av en 
cirkel eller rita din enhet (polygon)

Tips!
Montera din enhet så att logotypen 
vänds uppåt. C-pod mini får sämre sig-
nal om antennen ligger mot metall.  



LITEN APP-GUIDE
Ikoner och kartvy

Tryck på ikonen för att få fram mer information om din enhet

Ikonen visar hur senaste positionen 
togs, tryck på ikonen för att läsa 
mer

Detaljerad information - tryck här för 
att få mer info om varje vy

Byt till satellitbild

Aktivera Hitta-läge

Dela  din C-pod Mini med andra

Inställningar

Historik

Tryck här när du vill veta var 
din enhet är just nu

Skyddszon

Din C-pod Mini

Adress

Info om 
skyddzonen

När togs 
senaste position



Välj om ditt vattenfordon är sjösatt eller torrsatt efter omständighet. I sjösatt 
läge när din enhet befinner sig inom en skyddszon kommer C-pod Mini, utöver 
periodisk rapportering, ta position var 30e minut för att säkerställa att enheten 
är trygg. Torrsatt läge drar mindre ström men har påslaget rörelselarm om en-
heten rör sig. Du kan ändra denna inställning när du vill. 

INSTÄLLNINGAR

Inställningar



Kontakta oss!
Lär dig mer om din enhet

TEKNISK SPECIFIKATION

Supportforum
 
support@c-pod.com

0850001010

www.c-pod.se

Vikt: 45 gram med LiFePO4-batterier
Bluetooth: Ja, BLE (Bluetooth Low Energy)
NB-IoT: LTE, Band 8 och 20
Accelerometer: 3 axlar, integrerad IC-krets
Termometer: -40 <=> +60 C
GPS: 50-kanals mottagare
Positioneringsnoggrannhet (GPS): 
< 2,5 meter
Geografisk täckning: Skandinavien, 
Finland och Baltikum.
Batteri: 2 x AAA LiFePO4
CE märkning: Ja (RoHS+CE)

Arbetstemperatur: – 40 grader C till + 60 grader C
App till telefon och läsplatta: 
Ja (iPhone, Android)
Historik (se positioner bakåt i tiden):  
Ja, all data sparas krypterat och s
amtidigt garanteras att datan 
inte komprometteras
IP-standard: Damm- och vattentät
Stötsäker: Ja
Externa kablar:  Nej, behövs inte
Extern antenn: Nej, antennerna är inbyggda
Mått L x B x D (mm):  70 x 35 x 20

https://kundo.se/org/c-pod/
mailto:support%40c-pod.com%20?subject=
https://c-pod.se

