Brugsanvisning til iTAG

Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, iTag, der anvender Bluetooth-teknologi. iTag er et
lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres på ejendele
(som f.eks. nøgler, håndtaske m.m.), børn eller kæledyr og bruges sammen med en smartphone med
en særlig app-software inden for en foruddefineret afstand. Inden for den effektive Bluetoothrækkevidde kan den søge efter bortkomne ting, søge efter smartphones, tage et selvportræt og optage
stemmer.
iTags effektive rækkevidde er op til 25 meter i åbent land uden forhindringer. Med denne enhed har du
altid styr på dine ejendele, børn og kæledyr.
iTag bruger et CR2032 litiumknapbatteri, som kan købes de fleste steder, og som har op til 6 måneders
batteritid.

Tænd/sluk (on/off)
Tænd: Tryk på knappen på iTag i tre sekunder, indtil du hører to bip.
Sluk: Tryk på knappen på iTag i tre sekunder, indtil du hører en lang biplyd.

Forbindelse
1.

Når iTag tændes, opretter den automatisk forbindelse til smartphonen. Hvis den viser
"Disconnected" i appen, skal du klikke på knappen "Connect" for at oprette forbindelse igen.

2. Klik på symbolet "

" for at finde flere iTag-enheder, som kan forbindes, som f.eks. bilnøgler,
tasker m.m. (Bemærk: Klik på pilen for at åbne undermenuen, hvor du f.eks. kan føje et foto til
iTag, omdøbe eller indstille ringetone m.m.).

3.

Tryk på symbolet
for at komme til undermenuen "Delete", hvor du kan fjerne de genstande,
du ikke længere ønsker, eller skubbe genstanden mod venstre på siden "Device list", og klik på "-"
for at fjerne den fra listen.

Forstyr ikke-tilstand

På siden "System Settings" kan du slå "Do not disturb" til, og alarmfunktion på alle enheder deaktiveres.

På siden "Device" kan du gå til undermenuen "iTag", klikke på "Anti lost" for at indstille en unik
egenskab for alarmfunktionen for hver enkel iTag, som f.eks. deaktivere alarmen for en af de forbundne
iTag.

Alarmindstilling

Som vist på billedet
1.

Dobbeltklik på knappen på iTag for at udløse alarmen på smartphonen.

2.

Klik på den røde blinkende knap for at stoppe telefonalarmen.

3.

Klik på knappen "Alert", iTag-alarmen, og klik på "Stop Alert", så stopper alarmen fra iTag.

Fotografering
Som vist på billedet
Tryk på knappen "Photograph" for at gå i kamera-funktion.
1.

Tryk øverst til højre og venstre for at indstille blitz og kameraer:
Automatisk blitz
Blitz slået til

skifte mellem forog bagkamera

Blitz slået fra
2.

Tryk på knappen til højre for at indstille til seriefotografering eller timeren til
intervalfotografering.

Tryk på knappen på iTag én gang, så fungerer den som fjernlukker for fotograferingen.

Lokalisering

Som vist på billedet

Lokaliseringsliste: Når du parkerer din bil, skal du trykke på knappen på iTag, og din aktuelle placering
markeres på kortet. Tryk på "Location list", og du kan se, hvor din bil er, og let finde den igen, hvis du
forlader et stort eller underjordisk parkeringsanlæg.

Lokaliseringshistorik: Hvis du mister din iTag, vises der automatisk en markør på kortet, så du kan se,
hvor du har mistet den. Tryk blot på "Lost history" for at finde registreringen.
Bemærk: For at slette listen skal du skubbe listen mod venstre og trykke på menupunktet "Delete".

Indstillinger
For at få en bedre oplevelse af iTag kan du gå ind i menuen "System Settings" for at se indstillinger for
din iTag.

Som vist på billedet

Indstilling af kodeord til app

Skifte kort, vælg mellem Google Maps eller Baidu-kort
Dobbeltklikindstillinger: indstilling af alarm eller stemmeoptagelse
Record list: Den optagede stemme gemmes herunder.
Du skal blot trykke på knappen Play for at afspille/sætte på pause og skubbe listen mod venstre for at
slette den.

Version: Aktuel app-version

Udskiftning af batteri

Batteriet sidder bag på iTag. Sæt en mønt i rillen, og drej mod højre for at åbne batteridækslet og
udskifte batteriet. Det anvendte CR2032-cellebatteri kan købes de fleste steder. Efter udskiftning
placeres dækslet igen, og mønten drejes mod venstre for at lukke.

APP version til IOS & Android

Scan koden:

