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Hurtigstart Guide 

 

For ytterligere brukerveiledning gå til: https://smartbjella.no/ressurser/  

Montering av Smartbjella 2: 

Trengs for montering: 

- Halsreim 

- Ordinær metallbjelle eller «bjellelodd» 

- Festemateriell (følger med i pakken). 

- Smartbjella 2  

- Verktøy: 2 stk Torx (TX20) 

- Slangebit (hageslange eller lignende) 

 

 

Enheten bør monteres så høyt mot nakken på dyret som mulig for 

best mulig satellitt dekning, vi anbefaler bruk av en litt stor metallbjelle eller bjellelodd (180-200g) som motvekt 

til enheten. 

Metallbjeller som anbefales er 88mm bjelle fra Moen Bjøllefabrikk eller 75mm bjelle fra OSID. Med metallbjelle 

fra OSID anbefaler vi bruk av en slangebit for å hindre at bjellene glir sammen på klaven. 

 

Montering: 

1. Tre metallbjella på reima, deretter Smartbjella enheten pass på at logoen vender vekk fra 

spennen på reima. Logen skal opp mot himmelen når enheten sitter på dyret. Hvis du bruker løs 

metallbjelle (OSID) som motvekt på reima anbefaler vi at du trer på en slange bit mellom bjella og 

Smartbjella for å hindre at de glir sammen.  

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 og bjella og skru til på utsiden av bjellen. 
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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 hovedfaner: 

Kart-Sporing- Rapport-Tidsalarmer 

 

 

Kartfanen: 

I kartfanen (blå) vil du få opp en liste over etiketter i menyen til venstre. Enheter som ikke er tildelt en etikett vil 

ligge under etiketten «Umerket». 

 

 

Ved å trykke på etiketten (her umerket) får man opp en liste over enhetene med denne etiketten: 
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Aktivere bjeller og/eller endre intervall: 

 

 

Det kan være lurt å gjøre seg kjent med portalen på pc i begynnelsen, da portalen er litt mer oversiktlig og det er 

mer forklarende tekst på pc, pga. større skjerm. Ellers vil portalen fungere like bra på telefon/nettbrett. 

 

I enhetslisten kan du velge de bjellene du vil aktivere eller endre innstillinger på. 

På telefon eller nettbrett trykker du på for å få frem enhetslisten, på pc finner du den på venstre side 

av skjermen.  

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på enheten du vil 

aktivere (blå pil), eller 

trykk på tallet (grønn 

pil) for å velge alle 

Enhetene i etiketten. 
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Når enhetene du vil aktivere/endre intervall er markert i rosa trykker du på «Meny knappen»(rød pil) og velger 

ENHETSINNSTILLINGER (blå). 

 

Under menyen kan du også endre navn på enheten hvis du trykker på «ENHETSPROFIL» (grønn). Mange velger 

her å registrere for eksempel øremerkenummer. 
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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 48t, pass på de har satellitt 

tilgang (ligger ute). 

 
 

 

 

Etiketter:  

Etiketter er en måte å registrere ekstra informasjon om et dyr man sporer. Hvis man trykker på et av 

posisjonsikonene i kartet (rød pil) vil man få opp en boble med informasjon om enheten. Her dukker også 

etikettene du har lagt inn som blå firkanter. (2 lam, Ikke sanket, Jens), disse gjenspeiles i listen til venstre. 

Vanlige ting å registrere som etiketter er feks. Antall lam, om dyret er sanket eller ikke og eier av dyret, hvis flere 

brukere deler kontoen.  For å legge inn en etikett velger man en enhet og trykker på meny knappen og 

«ETIKETTADMINISTRASJON». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagring:  
 
Bjellene skal lagres ved minst 15°C og med NB-IoT dekning. 
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