
 
 

 

Hurtigstart Guide 
 

Montering av Smartbjella 2: 

Trengs for montering: 

- Halsreim 
- Ordinær metallbjelle 
- Bit av hageslange (ca 140mm lang) 
- Festemateriell (følger med i pakken). 
- Smartbjella 2  

 
Enheten bør monteres så høyt mot nakken på dyret som mulig for 
best mulig satellitt dekning, vi anbefaler bruk av en ordinær 
metallbjelle som motvekt til enheten. Hageslange biten skal tres 
på mellom metall bjella og Smartbjella. 

 

 

Montering: 

1. Tre metallbjella på reima, deretter hagelangebiten og til slutt Smartbjella enheten, pass på at logoen 
vender vekk fra spennen på reima. Logen skal opp mot himmelen når enheten sitter på dyret. 

2. Bor et hull i reima ca. 300mm fra spennen der du vil at enheten skal festes. 
3. Tre en stor skive på skruen og tre den gjennom reima sett på en ny skive og tre skruen gjennom enheten, 

fra innsiden av reima og ut. 
 

4. Tre på en ny skive på utsiden av enheten og stram til med mutteren, (maksimalt moment 11 newton) 

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Opprett konto og logg inn: 

 

1: Opprett konto med aktiverings e-posten du fikk tilsendt (sjekk søppelpostkassen). 

2: Gå til https://app.smartbjella.no/login og logg inn med din e-post adresse og passordet du laget i punkt 1. 

I portalen: 

Den nye portalen er bygd opp med 4 hovedfaner: 

Kart-Sporing- Rapport-Administrasjon 

 

I kartfanen (blå) vil du få opp enhetsgruppene til venstre. Enheter som ikke er tildelt en gruppe vil ligge i 
«gruppen» ikke gruppert. 

 

Ved å trykke på gruppenavnet får man opp en liste over enhetene i gruppen: 

Ved å velge en enhet og trykke handlinger kan man endre enhetens navn fra et serienummer til f.eks et 
øremerkenummer. 

Aktivere bjeller og/eller endre intervall: 

 

 

Trykk på enheten du vil aktivere (blå 
pil), eller trykk på tallet (grønn pil) for å 
velge alle Enhetene i gruppen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Når enhetene du vil 
aktivere/endre intervall er 
markert i rosa trykker du på 
«HANDLINGER» og velger 
ENHETSINNSTILLINGER (blå). 

Under HANDLINGER kan du 
også endre navn på enheten 
«ENHETSNAVN» (grønn) 

 

 

 

 

 

 

 

Sett bjellene til (1) «AKTIV»,  

bruk (2) glideknappen til å justere 
rapporteringsintervall 

og tykk (3) «LAGRE»: 

Enhetene vil nå dukke opp på kartet i løpet 
av 24t, pass på de har satellitt tilgang. 

 
 


