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KOM IGÅNG! 

Spåra PRO

• Spåra PRO enhet
• Inbyggt simkort med fri uppkoppling
• USB-C Laddare och väggadapter
• Dual-Lock fäste (dubbelhäftande tejp med kardborrefäste)

Spåra Classic

• Spåra Classic enhet.
• Inbyggt simkort med fri uppkoppling.
• Batterier av hög kvalitet (2 st AAA litiumbatterier)
• Dual-Lock fäste (dubbelhäftande tejp med kardborrefäste)

Spåra Hund

• Spåra PRO enhet
• Inbyggt simkort med fri uppkoppling
• USB-C Laddare och väggadapter
• solcellspanel
• hundsele + bakstycke

Ditt paket innehåller

1. Ladda enheten/sätt i batteri

Spåra Pro
Sätt i USB i nätadaptern och usb-c sladden i din enhet. På enheten finns det en 
LED-lampa, denna kommer nu att lysa rött under tiden som den laddar. När enhe-
ten är fulladdad kommer den istället att bli grön.

Spåra Classic
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 kostnadsfritt på 
     

2.1 Skapa ett konto
Registrera ett nytt konto. Detta kan du göra via via Facebook, Apple (iOS), Google 
eller med din e-post. 

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

2.3  Välj namn och ikon
Välj en ikon och namn som passar vad du ska använda din Spåra till; är det till 
bilen,  väskan, cyklen eller annat? Du kan när som helst byta användningsfall och 
namn på din enhet under inställningar

Spåra PRO

• Spåra PRO enhet
• Inbyggt simkort med fri uppkoppling
• USB-C Laddare och väggadapter
• Dual-Lock fäste (dubbelhäftande tejp med kardborrefäste) Google Play Store App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.se.spara&hl=sv&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.se.spara&hl=sv&gl=US


2.4 Skapa skyddszon 
Nu är det dags att skapa skyddszon, detta 
steg kan skippas och du kan när som helst 
skapa en ny skyddszon i appen. Du kan ock-
så ändra en befintlig eller ta bort en inaktuell 
skyddszon.

Skyddszon är en eller flera platser som din 
enhet ofta besöker, det kan vara där du 
parkerar bilen på jobbet och hemma. 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 liveläge för att hitta din förlorade 
Spåra.

Du kan välja att skapa en skyddszon med 
hjälp av en cirkel som du kan ändra i diame-
ter eller rita en egen skyddszon (polygon).

3. Börja spåra!
Nu är alla inställningar klara och du kan börja 
använda din enhet.

Skyddszon

Forum 
https://kundo.se/org/spara/

E-post
support@gospara.com

Tel 08-50001010

sparatracker.se
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https://kundo.se/org/spara/
mailto:support%40gospara.com?subject=
https://sparatracker.se


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 live-läge

Dela  din Spåra med andra

Inställningar

Historik

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

Skyddszon

Din Spåra

Adress

Info om 
skyddzonen

När togs 
senaste position



Välj inställning som passar din enhet. 
Batterisnål rekommenderas som 
stöldskydd för föremål som sällan rör 
på sig. Denna inställlning maximerar 
batterilivslängden. Bästa prestanda 
passar dig som vill få positioner så 
ofta som möjligt (denna drar mest 
batteri). 
För lagom allt - välj Balanserad. 

Spåra
Energiinställningar* SPÅRA HUND** SPÅRA PRO SPÅRA CLASSIC

LIVE Var 30:e sekund
(beroende på
satellitmottagning)

Var 30:e sekund
(beroende på
satellitmottagning)

En gång i minuten
(beroende på
satellitmottagning)

Batterisnål

Periodisk rapportering i
rörelse

N/A En gång i timmen Varannan timme

Periodisk rapportering i
viloläge

N/A Var 12:e timme Var 12:e timme

Periodisk rapportering i
djupt viloläge

N/A Var 7:e dag Var 7:e dag

Balanserad

Periodisk rapportering i
rörelse

Var 5:e minut Var 15:e minut Var 30:e minut

Periodisk rapportering i
viloläge

Var 12:e timme Var 12:e timme Var 12:e timme

Periodisk rapportering i
djupt viloläge

Var 7:e dag Var 7:e dag Var 7:e dag

Bästa prestanda

Periodisk rapportering i
rörelse

N/A Var 5:e minut Var 15:e minut

Periodisk rapportering i
viloläge

N/A Var 12:e timme Var 12:e timme

Periodisk rapportering i
djupt viloläge

N/A Var 7:e dag Var 7:e dag

*Begär position,
Utöver det fasta tidsintervallet när din enhet ska rapportera kan man trycka på symbolen
“Begär position”. Denna funktion är smart och kommer utgråas när den inte behövs,
exempelvis när enheten ligger still för att spara batteri. Vi brukar säga att enheten vilar sig i
form!

*Spåra Hund
Energiinställningarna för Spåra Hund är optimerade för användningsfallet och kan inte
ändras. N/A = Not Applicable

Inställningar

ENERGI-INSTÄLLNINGAR

Forum 
https://kundo.se/org/spara/

E-post
support@gospara.com

Tel 08-50001010

sparatracker.se

TEKNISK SPECIFIKATION
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