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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Bluetooth lokátor na klíče 

 1. POPIS 
 

Představení 

Bluetooth lokátor, který Vám pomůže najít ztracené věci. Vhodné 

pro klíče, peněženku, domácí mazlíčky, zavazadla a mnoho 

dalších. 

Používá se společně s aplikací FindElfI, kterou lze stáhnout z App 

Store nebo Google Play. 

Po aktivování aplikace ve Vašem telefonu a spárování zařízení lze 

dálkově aktivovat zvukové upozornění, které Vám odhalí ztracené 

předměty. Také lze zobrazit mapu, kde se předmět nachází. 

 

Funkce ochrany proti ztrátě. 

Lze nastavit vzdálenost mobilního telefonu a lokátoru, při 

překročení této vzdálenosti dojde k aktivaci alarmu na telefonu i lokátoru. 

3 stupně - 5m, 15m a 25m 

  

Dosah až 25m. 

  

Lokátor lze využít i jako dálkové ovládání, kdy lze dálkově ovládat nahrávání zvuku a fotoaparát 

na Vašem telefonu. 

Kompaktní lehký design. Na jeden telefon lze napárovat až 8 lokátorů. 

Aplikace sleduje pohyb lokátoru, a pokud se lokátor dostane z dosahu bluetooth telefonu, 

aplikace Vás upozorní. 

V aplikaci lze nastavit citlivost lokátoru, různé typy zvuků a hlasitost. 

 

Podporuje Android i iOS 
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 2. SPECIFIKACE 
 

Bluetooth:  4.0 Výdrž baterie 3-6 měsíců 

Dosah  Až 25 m Barva Černá 

Rozměry 52 x 31 x 11 mm Hmotnost 9g 

Baterie  1x knoflíková baterie 3V 

CR2032 

Frekvence 2.402 až 2.480 GHz 

Napětí: 2.7 až 3.2 V Teplota -20°C až 70°C 

 
 3. POUŽITÍ 

 

Použití lokátoru 

1) Nejdříve je nutné stáhnout aplikaci FindElfI na Váš mobilní telefon. Tato aplikace je 

dostupná na Google Play i App Store. 

2) Sundejte kryt baterie na lokátoru pohybem proti směru hodinových ručiček a vložte 1x 

CR2032 baterii. Kryt opětovně uzavřete opačným 

pohybem. 

3) Po instalaci spusťte aplikaci. Zapněte funkci 

Bluetooth na Vašem telefonu. Stiskněte ikonu lupy pro 

vyhledání dalších zařízení. Pro spárování podržte 

tlačítko na lokátoru, dokud nezačne lokátor pípat. 

V seznamu zařízení se zobrazí nový lokátor iTAG. 

Stisknutím Connect dojde ke spárování zařízení. 

4) Po stisknutí “Alert” dojde k aktivaci alarmu na  

bluetooth lokátoru. Po opětovném stisknutí tlačítka 

dojde k ukončení alarmu. 
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5) Po stisknutí šipky dojde k přístupu k dalším 

funkcím jednotlivých lokátorů. 

 

6) V řádku vedle ikony lokátoru lze upravit jméno 

jednotlivých lokátorů. 

7) Tlačítkem “Disconnect” dojde ke zrušení spárování 

lokátoru s Vaším telefonem. 

8) V kategorii “Find Me” lze upravit hlasitost a typ 

vyzvánění alarmu. 

9) V kategorii “Anti lost” lze zvolit vzdálenost 

vzdálenost mobilního telefonu a lokátoru, při 

překročení této vzdálenosti dojde k aktivaci alarmu 

na telefonu i lokátoru. 

 

 

 

10) Tlačítkem “near” nastavíte vzdálenost na 5 

metrů. 

11) Tlačítkem “centre” nastavíte vzdálenost na 15 

metrů. 

12) Tlačítkem “far” nastavíte vzdálenost na 25 

metrů. 
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13) Po stisknutí tlačítka “Photograph” dojde ke 

spuštění fotoaparátu, který lze ovládat dálkově 

pomocí tlačítka na lokátoru. 

 

14) Po stisknutí tlačítka “Location” dojde 

k zobrazení mapy. 

 

15) Po stisknutí tlačítka “Settings” dojde 

k přístupu do nastavení. V nastavení můžete 

změnit zobrazovanou mapu. Po stisknutí tlačítka 

“Do not disturb” dojde k deaktivaci alarmu. 

 

16) Tlačítkem “Introduction” dojde k zobrazení 

návodu na použití v anglickém jazyce. 

 


