
INVOXIA GPS TRACKER 

 
GPS positionering, utan avståndsbegränsning 

Inget SIM kort behövs. Invoxia GPS Tracker kommunicerar via Sigfox nätverket och inkluderar ett treårigt 

abonnemang, som kan förlängas efter det via mobilappen. 

Få aviseringar till din mobiltelefon när du kommer till eller avlägsnar dig från ett på förhand definierat område. 

Invoxia GPS Tracker sänder sin position var 10:e minut när den är i rörelse (beroende på inställningar i appen 

samt nätverkets täckningsområde) 

Få en översikt över rutten som trackern rört sig på över given period. 

Laddas via en Micro USB port. I paketet ingår laddningskabeln. 

 

 

Lokalisera var din GPS tracker befinner sig. Du väljer hur ofta Invoxia GPS 

trackern skall sända sin position genom att ställa in detta i Invoxia GPS appen i 

din mobiltelefon. 

 

 

 

 

Du får ett meddelande till mobilen när trackern känner av en rörelse eller vid 

misstanke om stöld. 

 

 

 

 

Genom att definiera geografiska områden i appen får du meddelanden om när 

trackern kommer innanför eller lämnar det fördefinierade området. 

 

 

 

Du kan ange en viss tidsperiod och följa upp vilken rutt som din GPS tracker har 

rört sig på. 

 

 

 

 



 
Egenskaper 

• Utomhuspositionering via lågenergi GPS 

• Inomhus- och utomhuspositionering via WPS 

• Närlokalisering via mobilappen (Bluetooth) 

• Anpassningsbar positionsuppdatering via appen 

• Möjlighet att skapa alarm zoner med aviseringar när trackern anländer eller lämnar en zone. 

• Batteritid: ca 3 månader beroende på inställningar. Betydligt längre batteritid om inte har konstant 
positionsuppdatering på. 

 
Support 

• iOS 10.0 eller nyare programversion, kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch 

• Android 5.0 (Lollipop) eller nyare 
 

Egenskaper 

• Storlek: 105 x 27 x 9,5 mm 

• Vikt: 30g 

• Batteri: lithium-ion 300 mAh, 3.7V-1.11 Wh batteri 

• USB-uppladdningsbart batteri (outbytbart) 

• Positioninering: WPS (Wi-Fi Positioning System), GPS 

• Uppkoppling: BT4.0 (BLE), WPLAN SigFox (868mHz/915mHz) 

• Certifiering: CE, FCC, UN38.3, Sigfox 

• Material: ABS plast, svart aluminium, naturligt läder 

• IP33 skyddsklassifisering 

• Operativ temperatur: 0°C till 40°C 

• Temperaturgränser: -20°C till 60°C 
 

Förpackningens innehåll 

• USB A till Micro-USB B laddningskabel (100mm) - Quick Start Guide 

• Förpackningens storlek: 178×100×25mm 

• Förpackningens nettovikt: 100g 
 

Input/Output 

• 1 knapp, 1 single color LED, 1 sirén 

• 1 Micro-USB port 
 

Programvara 

• iOS och Android applikationsuppdateringar på App Store och Play Store 

• Programvaran i Invoxia GPS Trackern kan uppdateras via mobilappen genom att använda Bluetooth 
sammankoppling 

 
Säkerhet 

• Säkrad datalagring och överföring av personliga data 
 

Design 

• Design av Invoxia, Paris / Tillverkad i China 
 

Garanti 

• 2 år 


