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Bluetooth vyhledávací přívěsek iTag je typ Bluetooth zařízení s nízkou spotřebou energie využívající Bluetooth 4.0.
Jednoduše jej můžete přidělat k čemukoliv, co lze lehce ztratit (například klíče, batoh, atd.), dát je dětem nebo
domácím mazlíčkům a poté přívěsek spárovat pomocí aplikace v telefonu s Vaším telefonem. V efektivní
vzdálenosti dosahu Bluetooth můžete přívěsek využít k vyhledání ztracených věcí, vašeho telefonu, vyfocení
fotografie nebo zaznamenat zvuk. Efektivní dosah iTag přívěsku je asi 25m v otevřeném prostoru bez zábran. S
tímto zařízením budou vaše věci, děti a domácí mazlíčci stále pod vaším dohledem. Přívěsek iTag využívá
lithiovou baterii CR2032.

POPIS PŘÍSTROJE
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1. způsob: vyhledejte aplikaci “iSearching“ v App Store nebo Google Play.
2. způsob: naskenujte QR kód zobrazený níže:

JAK NAINSTALOVAT APLIKACI?

GOOGLE PLAY
(ANDROID)

APP STORE
(IOS)

iTag se automaticky připojí k Vašemu chytrému telefonu, když jej
zapnete. Zobrazí-li se v aplikaci upozornění „Disconnected“, klikněte
znovu na tlačítko „Connect“.
Klikněte na tlačítko , pokud chcete vyhledat další iTag zařízení
(Poznámka: Klikněte na ikonu šipky pro zobrazení podmenu, přes něj
můžete přidat fotku ke svému iTag zařízení, přejmenovat jej, nastavit
zvuk vyzvánění, apod.).
Abyste odebrali položku, kterou nepotřebujete, přesuňte tuto položku
doleva do „Device list“ - seznamu zařízení.

Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko na iTag na 3 vteřiny, dokud neuslyšíte
dvakrát pípnutí.
Vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko na iTag na 3 vteřiny, dokud neuslyšíte
dlouhé pípnutí.

1.

2.

3.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Poznámka: k dispozici jsoz rovněž další aplikace např. Itracing, Ctracing



VYHLEDÁVAČ KLÍČŮ ITAG
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

V menu vyberte „Settings“ – nastavení a zapněte režim „Do not disturb“ – nevyrušovat, upozornění ze všech
zařízení budou vypnuta.

V nastavení „Device“ přejděte do „iTag“, klikněte na „Anti lost“ pro nastavení unikátních vlastností pro vybrané
zařízení iTag, jako je například vypnutí upozornění pro jedno z připojených iTag zařízení.

REŽIM NEVYRUŠOVAT
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Dvakrát stiskněte tlačítko na iTag pro spuštění upozornění na chytrém
telefonu.
Klikněte na červené / žluté blikající tlačítko (klikněte na iTag v seznamu
zařízení) pro ukončení upozornění na vašem chytrém telefonu.
Klikněte na tlačítko „Alert“ a poté na „Stop alert“, čímž vypnete
upozornění z iTag.

1.

2.

3.

NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ

Stiskněte ikonu v horním pravém rohu pro nastavení blesku a ikonu v
horním levém roku pro přepnutí kamery.
Stiskněte tlačítko nastavení v dolní liště, zde můžete nastavit průběžné
snímání a interval spouště fotoaparátu.
Stiskněte tlačítko na iTag jednou jako dálkovou aktivaci spouště
fotoaparátu.

Stiskněte ikonu fotoaparátu, spustí se režim fotoaparátu.

1.

2.

3.

DÁLKOVÁ SPOUŠŤ FOTOAPARÁTU
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Seznam míst: Když zaparkujete svůj vůz, stiskněte tlačítko na iTag, čímž označíte místo v mapě. Stiskněte tlačítko
„Location list“ a na mapě uvidíte, kde je vaše vozidlo, díky čemuž své vozidlo jednoduše najdete na jakémkoliv
parkovišti nebo v garážích.
Historie ztrát: Pokud ztratíte iTag, automaticky se na mapě vytvoří bod, díky kterému kde byl iTag ztracen. Pro
zobrazení záznamu stačí stisknout „Lost history“ pro zobrazení záznamu. 
Poznámka: Pro smazání historie stačí záznam posunout vlevo.

POLOHA
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Abyste funkce iTag využili co nejlépe, přejděte do menu nastavení, kde můžete nastavit funkce vašeho iTag.

NASTAVENÍ

Baterie je v zadní části iTag zařízení. Použijte minci jako klíč a otočte
krytem vlevo, abyste jej otevřeli, poté vyměňte baterii. Vložte novou
CR2032 baterii. Po vložení nové baterie dejte kryt zpět a otočte jím vpravo
pro uzavření krytu.

VÝMĚNA BATERIE

NASTAVENÍ HESLA VÝBĚR APLIKACE MAP NASTAVENÍ DVOJKLIKU
UPOZORNĚNÍ/ZÁZNAM HLASU


