
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara 
den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och 
bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem 
eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.
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Användarmanual
Pacetell Log



Produktbeskrivning
PaceTell Log registrerar hastighet, riktning och tidpunkt på 
fordon som passerar. Dessa data kan sedan användas i ett 
kalkylprogram för att göra analys.

Installation
Ladda ner appen ”PaceTell” från 
appstore. (Kräver Iphone eller 
Ipad med Blåtand4.)

Starta appen i närheten av din 
PaceTell Log som är på.

Tryck på ”New Device”. 
Pasword= admin



Montering

Tryck för att avsluta.

Namnet på denna enhet.

Batteriets laddning. 

Tryck för att ändra ditt löse-
nord för denna enhet.

Tryck för att ändra namnet 
för denna enhet.

Tryck för att ställa in lägsta 

hastighet som registreras 
för denna enhet.

Tryck för se hastighet på 
förbipasserande fordon 
just nu.

Tryck för att ladda ner all 
data och skicka datan till en 
E-mail. Och även nollställa 
alla data.
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Ändra lösenord
Skriv ditt nya lösenord 
2ggr.+tryck på Change.
OBS skriv upp ditt Nya löse-
nord. Det finns inget sätt att 
nollställa lösenordet. Löse-
nordet anges senare autom-
atiskt när man använder 
samma telefon/pad.

Ändra namn
Skriv ditt nya namn på en-
heten. +tryck på Change.



Se passerande fordonshastighet
Tryck Realtime. När ett fordon passerat kommer Datum, 
klockslag,hastighet och riktning upp i listan.



Starta loggning
Tryck Treshold.
Skriv in lägsta hastighet som skall 
loggas. Tryck Change.

Starta loggning
Tryck Clear memory.
Tryck REMOVE ALL THE DATA.
Tryck på avsluta pilen uppe till vän-
ster.



Ladda ner alla data
Tryck Download.
Fönstret som kommer upp visar me-
delhastighet på hela loggningen.
Tryck Send log with email.

Sänd datafil 
Skriv in email-wadress i Till rutan.
Skriv i ämnesrutan tex Datum och 
gata. Tryck skicka.



Teknisk specifikation. 
Matningspänning: 12 Volt
Strömuttag: 4mA
Arbetstemperatur: -40 till +80 C
Blåtand BLE4
Minnesplatser 5000
CE: RoHS 2011/65/EU

Garanti mot fabrikationsfel 2 år

MADE IN SWEDEN

KONTAKT  031 15 01 91 – info@pacetell.se – www.pacetell.se


