
iTag – BLUETOOTH HLEDAČ KLÍČŮ – NÁVOD K POUŽITÍ 

BLUETOOTH HLEDAČ KLÍČŮ 

Specifikace: 

• Bluetooth verze 4.0 

• podpora telefonů Android verze 4.3 a vyšší 

• podpora telefonů iOS verze 7.0 a vyšší, podpora iPhone 4S a vyšší modely, dále iPad4, iPad mini, iPad touch 

• dosah iTag až 23 metrů 

• hledač klíčů, zvířat, dětí,… 

• napájeno baterií CR2032 

 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

� zapnutí: stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko na iTag, dokud neuslyšíte 2x pípnutí 

� vypnutí: stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko na iTag, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí 

 

STAŽENÍ APLIKACE 

Stáhněte si aplikaci s názvem iSearching nebo FindElfi v Apple Store nebo Google Play. 

 

PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S APLIKACÍ 

1. Zapněte iTag  

2. Zapněte aplikaci a klikněte na lupu (na vyhledávání) zařízení. Pokud se Vám nedaří iTag se zařízením propojit, zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci 

Bluetooth v zařízení, dále restartujte aplikaci a iTag. Pokud i toto nepomůže, zkontrolujte, zda baterie sedí správně na svém místě, popřípadě ji lehce 

přitlačte a iTag zapněte. 

Klikněte na Connect a propojte iTag s aplikací. Pokud je pod daným iTagem napsáno Disconnect, iTag není stále s aplikací propojen. 

 

JAK NALÉZT DANÝ ITAG? 

Vstupte do správy iTag ve Vaší aplikaci 

1. klikněte na šipku vedle Alert – zde můžete iTag přejmenovat či nastavit hlasitost a typ alarmu v aplikaci 

2. stiskněte 2x rychle na iTag tlačítko, abyste nalezli Vaše zařízení (telefon či tablet), na kterém máte nainstalovanou aplikaci 

3. v aplikaci lze nastavit, na jakou vzdálenost chcete iTag nalézt (Close to Far – od nejbližší po nejvzdálenější)  

4. pro nalezení iTag stiskněte Alert 

5. pro zastavení alarmu při nalezení iTag stiskněte tlačítko Stop alert. 

 

POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE 

V aplikaci jděte na domovskou stránku. Stiskněte ikonu Photograph  na dolní liště. Stiskněte tlačítko na iTag pro pořízení fotografie iTagem jako dálkovým 

ovladačem (stejně jako je tomu tak u selfie tyče). 

LOKACE 

Pokud parkujete auto, stiskněte tlačítko na iTag a v aplikaci zvolte Location. iTag by se měl s aplikací propojit a vy tak víte, kde jste Vaše auto zaparkovali. Tato 

funkce je vhodná na velkých parkovištích či podzemních rozlehlých parkovištích. 

Pozn: Historii záznamů naleznete v záložce Lost history ve Vaší aplikaci. Zde naleznete přesné souřadnice, také datum či čas, kdy jste iTag hledali. 

NASTAVENÍ  

V aplikaci lze nastavovat různé parametry aplikace nebo iTag. Vše potřebné k nastavení naleznete v Settings menu (Nastavení) nebo pod šipkou u Alert na 

domovské stránce aplikace. 

 


