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Hendig
sporingsenhet
Det er en rekke sporingsenheter på markedet, og
erfaringen med flere av disse er at driftstiden er kort
slik at de stadig må lades opp for å fungere.
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I TILLEGG TIL kort driftstid er det ikke all-

I TESTPERIODEN HAR sporing av enheten

tid sporingsenheter fungerer slik de skal.
Når du trenger det som mest står du der
og «dingsen» vil ikke virke ... Interessen
ble derfor vekket da vi hørte mye skryt av
trackeren fra norske Tail it Technologies
AS. Kanskje dette var sporingsenheten vi
lenge hadde lett etter?

fungert klokkerent i terreng og i tettbygd
strøk. Trackeren trenger mobildekning fra
Telenor, og der du med mobilen har kontakt med mobilnettet, vil trackeren stort
sett fungere. I tillegg trenger den selvsagt kontakt med GPS-satellittene, men
dette fikser trackeren på en god måte.
TeleGapp-appen som knytter smarttelefonen til trackeren har fungert stabilt
og godt i testperioden. Erfaringen er at
du kan stole på at Tail it fungerer når du
trenger det. Den bruker WIFI-lokalisering
der dette er tilgjengelig. Dette fungerer
godt innendørs og sparer strøm.

TAIL IT-TRACKEREN ER svært liten og lett.
Med sine fattige 4x3x1,3 cm og en vekt
på bare 28 gram er den noe av det minste
og letteste som er tilgjengelig. At den er
liten illustreres godt av at den uten problem får plass i en fyrstikkeske. I tillegg er
den 100 % vanntett. IP-klasse er imidlertid ikke oppgitt.

PRODUSENTEN ANGIR EN driftstid på 7 til
10 døgn. I test fikk vi lengste driftstid på
11 døgn med en sporing per dag. Med
hyppig sporing sank driftstiden til 9 til 10
døgn. Rett og slett imponerende, størrelse
og vekt tatt i betraktning. Hemmeligheten
er at trackeren kun er aktiv en gang i minuttet, ellers er den i dvale. Det forventes
at batterilevetiden vil øke betydelig (8–10
ganger) når smalbånd innføres i tillegg
til bredbånd, som enheten bruker i dag,
fordi datamengden som da sendes reduseres betydelig. Siden trackeren har dvaleperioder, kan det ta inntil ett minutt før
sporingen tikker inn på telefonen.
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+ Liten og lett, lang driftstid, stabil

TAIL IT SPARER også strøm ved at det under vanlig drift ikke er noe blinkende
lys på den. Ønsker du å sjekke om den
er på, trykker du ned PÅ/AV-knappen,
så kvitterer den med to grønne lysblink.
Batteristatus vises i appen når du ber om
sporing. Lades opp med medfølgende
USB-ladekabel.

NÅR DU SKAL spore enheten logger du inn
i appen og velger enheten du vil spore. Du
kan spore så mange enheter du ønsker,
det er ingen begrensning på antall. Min
erfaring er at det lønner seg å legge inn et
bilde som identifiserer enheten når den vises på kartet. Dette gjøres enkelt ved å ta
et bilde fra telefonens bildegalleri og legge
det inn. Kartet som dukker opp på smarttelefonen og viser hvor trackeren befinner seg, har svake farger og lav kontrast.
Dette gjør det vanskelig å se, spesielt ute
i sollys. Her ville et tydeligere bakgrunnskart gjort seg.

og sikker sporing, vanntett

TAIL IT-TRACKEREN ER meget praktisk til

ring, bakgrunnskart vanskelig å lese
= En super sporingsenhet som fungerer lenge og stabilt

å spore andre ting også. Legg den i bilen,
båten, kofferten, veska osv. Trackeren
fungerer i Sverige og resten av EU. Praktisk med norsk kundetjeneste som hjelper
deg dersom du trenger litt assistanse.

– Må vente inntil 1 minutt på spo-

TAIL IT PET
GPS-SPORING

Vekt: 28 gram
Størrelse: 40 x 30 x 13 mm
Batteri: 3,7 V, 900 mAh Li-ion
App: TeleGapp (iOS/Android)
Pris: 399,- kroner inkludert SIM-kort
Annet: Abonnement til kr 49,- per md. (fri

data og SMS) 12 md. bindingstid.

Kartet som kommer opp på smarttelefonen har lav kontrast og kan være vanskelig å se, spesielt i sollys.

KOMMUNIKASJONEN MED TRACKEREN er
kryptert og den er GDPR-kompatibel i
henhold til EUs nye personvernregler. Vi
mottok trackeren ferdig oppsatt fra Tail it
Technologies AS. Førstegangsinstallering
er derfor ikke testet, men ut fra den enkle
bruksanvisningen på norsk ser dette ut til
å være enkelt å få til, selv uten dyptgående datakunnskaper.

I LØPET AV testperioden har produsent skiftet navn fra Gator AS til Tail it
Technologies AS, og sporingsenheten har
byttet navn fra Kompis 2 Tracker til Tail
it Pet Tracker.

Lades raskt med ekstern USB-magnetkontakt.

I PAKKA FØLGER det med et CatSafe halsbånd med utløser ved belastning, men
produsenten anbefaler å bruke hundens
eget halsbånd. Åpningene på enheten, der
halsbåndet skal tres inni, er på kun 16
mm, og så smale halsbånd er kun praktisk på miniatyrhunder. Et ønske for nye
modeller er et solid hundehalsbånd som
trackeren enten kan festes til eller puttes i
en lomme på.
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