
PANDANTIV SMART
supraveghetor și detector prin telefonul mobil

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru alegerea și cumpărarea pandantivului nostru inteligent - supraveghetor și detector 
de lucruri prin telefonul mobil. Găsiți și nu mai pierdeți niciodată cheile locuinței, cheile de la mașină, 
portofelul, bicicleta etc.

Aparatul este alimentat de o baterie CR2032, care este deja introdusă în produs sau inclusă în pachet. 

Dispozitivul funcționează cu cele mai multe tipuri de smartphone-uri moderne care acceptă versiuni 
Bluetooth de cel puțin 4.0 (puteți găsi versiunea în manualul telefonului mobil sau pe Internet, și chiar mai 
ușor este să încercați dacă dispozitivul este găsit de telefon, atunci totul va funcționa așa cum ar trebui). 

Cum funcționează și cum se utilizează: 
În cazul în care pandantivul este pornit și recunoscut de telefon, îl puteți "suna" în orice moment utilizând 
telefonul mobil. Orice articol pierdut este astfel ușor de găsit, deoarece puteți vedea în aplicația telefonului 
mobil dacă sunteți aproape de obiectul pe care îl căutați. Dacă vă apropiați (la raza de acțiune Bluetooth - 
deci, câțiva metri sau chiar zeci de metri în condiții ideale), puteți să-l sunați din aplicație și să îl găsiți cu 
ușurință - găsirea unor chei sau a portofelullui pierdut de la apartament, birou sau mașină este acum atât 
de ușoară. Aplicația poate a�șa, de asemenea, locul unde s-a a�at ultima dată obiectul căutat.

Ori de câte ori un obiectul căutat iese din raza de acționare a telefonului mobil, pandantivul începe să 
emită un semnal sonor și vă avertizează să nu îl uitați - de ex. cheile sau portofelul la ieșirea din casă. Acest 
bip poate � întrerupt imediat prin apăsarea butonului de pe pandantiv (con�rmând că obiectul nu este 
pierdut și doriți să îl păstrați acolo unde este, fără a � căutat de telefon) sau puteți opri pandantivul în orice 
moment dacă nu doriți să �ți avertizați. Aplicația vă poate noti�ca, de asemenea, despre o pierdere de 
acoperire cu semnal - de exemplu, prin sunarea telefonului.

Alte funcționalități depind deja de aplicația pe care ați instalat-o pe telefonul dvs. mobil. Pandantivul poate 
trimite un semnal aplicației ori de câte ori este apăsat un un sel�e, etc. Aplicația poate să înregistreze 
locația dvs. și să rețină, de exemplu, când obiectul căutat a fost ultima dată în raza sa de acțiune (prin care 
puteți găsi cu ușurință obiectul). Există mai multe aplicații - de exemplu, iSearching, iTag, iTracing2 - 
depinde de dvs. ce funcție preferați. Mai jos puteți găsi aplicațiile recomandate și descrierea acestora. 
Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați direct producătorul de software, nu putem furniza 
informații mai detaliate despre software-ul pe suportul nostru tehnic - precum și garanția și posibilitatea 
unei reclamații se aplică numai pentru pandantivul inteligent.

Punerea în funcțiune și utilizarea: 
Dacă bateria nu este introdusă deja în produs, rotiți capacul bateriei (de exemplu cu ajutorul unei 
monede) pentru a deschide compartimentul pentru baterii și introduceți bateria în pandantiv după care 
închideți capacul (introduceți bateria cu semnul + spre capac).
Porniți pandantivul apăsând butonul rotund pentru o perioadă mai lungă până când auziți un semnal 
sonor dublu (în același timp, o lumină albastră clipește). 
Porniți funcția Bluetooth pe telefonul dvs. (nu căutați sau nu împerecheați încă pandantivul cu telefonul, 
aplicația îl va găsi singură).

Pentru smartphone-uri în afară de iOS (Android):
Descărcați gratuit iTracing2 (producător: Sylvain Maucourt) - utilizați Google Play, respectiv Play Store). 
Deschideți aplicația iTracing2 descărcată. 
Faceți clic pe imaginea lupei, aplicația va găsi toate pandantivele noi din jurul dvs.. Dacă pandantivul nu 
este găsit, veri�cați dacă acesta este pornit și este disponibil (consultați pașii 2 și 3 din paragraful 
anterior).
Printr-o apăsare lungă pe imaginea pandantivului apare un meniu pentru a denumi pandantivul. Vă 
recomandăm să daținume diferite pandantivelor pe care le folosiți.
O scurtă apăsare vă va duce la detaliul pandantivului pentru a vedea dacă pandantivul se a�ă în raza de 
acțiune - se va putea încărca și poate � sunat făcând clic pe caracterul difuzorului. (Este posibil ca la unele 
telefoane să dureze mai mult conectarea la dispozitivul pierdut și este posibil să nu poată gestiona 
conexiunea.

În detaliul pandantivului sub linkul Preferences, puteți seta ce trebuie să facă aplicația:

dacă apăsați o dată butonul pe pandantiv
dacă apăsați butonul de două ori pe pandantiv
dacă pandantivul apare în raza de acțiune 
dacă pandantivul este pierdut din raza de acțiune

Vă recomandăm să setați un avertisment atunci când raza de acțiune este pierdută și, în special, să salvați 
poziția curentă pentru a găsi obiectul pierdut (selectați "capture my position" și "start ring phone" în "out 
of range action"). Toate evenimentele și pozițiile înregistrate pot � găsite în „events history“.

Pentru telefoanele mobile iPhone (și alte dispozitive iOS): 
Descărcați gratuit aplicația iTag (producător: Shenzhen Bolutek Electronical Technology Co. Ltd.) Ltd) - 
pentru aceasta utilizați AppStore. Deschideți aplicația iTag descărcată. 

În aplicație la punctul "My device" apare motorul de căutare al pandantivelor inteligente (va găsi treptat 
toate pandantivele din jurul dvs.). Pentru �ecare pandantiv, faceți clic pe "Connect".
Deconectarea se realizează prin oprirea Bluetooth, dezactivarea pandantivului sau în meniul de mai sus, 
trageți cu degetul  în stânga pe ecranul telefonului, selectați "Disconnect" sau "Delete".
Pentru a dezactiva pandantivul, apăsați și mențineți apăsat cu degetul câteva secunde butonul rotund 
până când se aude un semnal sonor lung (lumina albastră clipește în același timp). Ignorați semnalul 
scurt imediat după apăsarea butonului (acesta trimite un semnal către telefon, dar numai după o apăsare 
mai lungă).

Dacă găsiți o eroare, încercați să o corectați după cum urmează (dacă problema este rezolvată, nu mai 
sunt necesari alți pași):

Veri�cați dacă pandantivul și funcția Bluetooth sunt activate.
Prin îndepărtarea telefonului de pandantiv dezactivați și activați din nou.
Ștergeți pandantivului din aplicație și instalați-l din nou.
Opriți pandantivul, ștergeți aplicația, reinstalați-o și apoi porniți și conectați din nou pandantivul.
Încercați la un alt telefon mobil. 
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