
 

Livelox är en tjänst som låter dig spela in och jämföra dina rutter från orienteringslopp med vänner, familj och medtävlare. Under O-

Ringen i Uppsala kan du kostnadsfritt låna en GPS-tracker för att spela in dina lopp. Erbjudandet riktar sig till dig som inte har en egen 

GPS-klocka, men ändå vill se dina vägval. Du som har en GPS-klocka kan enkelt koppla den till Livelox – se www.livelox.com. 

Så här fungerar GPS-trackern 

 Starta GPS-trackern genom att trycka in den vita knappen med tumnageln under 5 

sekunder. Släpp sedan upp knappen. Efter en liten stund hörs tre korta vibrationer, 

och dioden blinkar i grönt och blått. Inspelningen av positioner är nu i gång. 

 Slå av GPS-trackern genom att trycka in den vita knappen med tumnageln under 5 

sekunder. Släpp sedan upp knappen. Efter en liten stund hörs en lång vibration, och 

dioden lyser rött någon sekund innan den slocknar. 

 När GPS-trackern är påslagen visar dioden aktuell status. 

 Två korta gröna blinkningar var 10:e sekund indikerar kontakt med satelliterna. 

 En röd blinkning var 5:e sekund indikerar att satelliter inte kan hittas. Flytta dig ut i ett öppet område med god sikt 

mot himlen. 

 Fyra korta röda blinkningar varannan sekund indikerar att batteriets nivå är under 10 %. 

 GPS-trackerns batteri räcker ca 3-4 timmar. Du kan kontrollera aktuell batteristatus på 

www.livelox.com/devices/status/trackernamn, där du byter ut trackernamn mot numret på den vita etiketten, t. ex. 

www.livelox.com/devices/status/L001. OBS! Det är statusen från när GPS-trackern senast var påslagen som visas. 

 Du ansvarar själv för att vid behov ladda trackern med den medföljande USB-kabeln. Fäst magnetkontakten mot de fyra 

metallstiften på GPS-trackerns sida.  

 Under laddning blinkar dioden grönt. 

 När batteriet är fulladdat lyser dioden med ett fast grönt sken. 

 En full laddning tar ca 3 timmar. 

 Din rutt kommer automatiskt att kopplas till Livelox. Gå in på www.livelox.com och sök upp aktuell etapp och klass så finns 

din rutt där, tillsammans med tusentals andras. Rutterna publiceras klockan 14:00 respektive tävlingsdag. 

Praktiska tips 

 Slå på GPS-trackern ca 10 minuter före din starttid. Om du har möjlighet, ställ dig i ett område med god sikt mot himlen och 

håll GPS-trackern i handen med den blå sidan upp. Stå stilla under ett par minuter. Då kan GPS-trackern göra en noggrann 

kalibrering mot satelliterna och positionens precision blir hög. 

 Lägg GPS-trackern i en byxficka eller liknande med den blå sidan pekande ut från kroppen. Se till att stänga fickan ordentligt. 

 Slå av GPS-trackern direkt efter målgång. 

 GPS-trackern är smuts- och vattentålig.  

 Vid frågor eller problem, kontakta support@livelox.com. Bifoga numret som står på den vita etiketten på GPS-trackern. 

Återlämning 

 GPS-tracker och laddningskabel ska återlämnas i anslutning till Deltagarservice i O-Ringen-staden senast lördag 30/7. Se 

www.livelox.com/o-ringen för öppettider. OBS! Kom ihåg laddningskabeln! Det går också bra att lämna tillbaka dem direkt 

efter avslutningen av Radio O-Ringens Livelox-timme för etapp 1, 2, 3 eller 4, ca kl 18:00 på O-Ringen-torget.  

 I undantagsfall kan utrustningen skickas med post till Contour Line Technology AB, Tryffelvägen 61, 756 46 Uppsala. 

 För ej återlämnad GPS-tracker och/eller laddningskabel debiteras 800 kr. GPS-trackern är låst till O-Ringen och kan inte 

användas i andra sammanhang. 

Användarhandledning för GPS-tracker 
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