
Návod pro použitá iTAGu 

 

O iTagu 

iTag je druh Bluetooth verze 4.0 z řady produktů s nízkou spotřebou energie, který pracuje s aplikací 

iTracing. 

iTag je určen k „zabezpečení“ i ke zjednodušení různých úkonů a pracuje společně s chytrým 

telefonem na zajištění ztráty. iTag je také dálkovým ovládáním k fotoaparátu vašeho chytrého 

telefonu. Navíc iTag dokáže velmi jednoduše zaznamenat „špendlíkem“ polohu na mapě v aplikaci 

GoogleMaps, v případě, že například někde zaparkujete auto, abyste jej jednoduše opět našli. 

 

Funkce iTagu 

Zapnutí – zmáčkněte a přidržte tlačítko na iTagu po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí 

Vypnutí – zmáčkněte a přidržte tlačítko na iTagu po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí 

 

Párování –  

1) iTag se připojí ke smartphonu automaticky když se zapne. Když se v aplikaci objeví 

„disconnected“, klikněte na tlačítko „connect“ znovu. 

2) Klikněte na „ “ abyste našli další připojitelné iTag zařízení, např. na autoklíčích, 

taškách atd… (pozn. Kliknutím na šipku v kruhu Vás posune do podmenu, kde je možné si 

pro lepší identifikace daného iTagu přiřadit název, fotku a zvolit si náležité vyzvánění a 

hlasitost alarmu) 

  

Klikněte na , abyste vymazali v menu zařízení iTag, které již nepotřebujete a nebo 

posuňte přes toto zařízení (v řádku) prstem směrem vlevo přímo v „Device Listu“ a 

klikněte na „-„ pro odstranění. 

 



 

Do not Disturb Mode (mód „potichu“) 

V menu Systém Settings klikněte na „do not disturb“ ON a alarmy na všech zařízeních se vypnout. 

 

V menu zařízení vstupte do submenu „iTag“ položky a klikněte na „Anti-Lost“ pro nastavení 

specifických vlastností pro vyzvánění alarmu pro každý iTag, stejně jako vypnutí alarmu pro každé 

z připojených iTagů. 

 

Nastavení pro ALARMY 

Jak je zobrazeno na obrázku níže. 

1) Dvakrát klikněte na tlačítko přímo na iTagu, to spustí alarm přímo na smarphonu 

2) Klikněte na červeně blikající položku na smarphonu a tím vypnete Alarm 

3) Klikněte na „Alert“ tlačítko v aplikaci a tím spustíte alarm přímo na iTagu. Při kliknutí na „stop 

alert“ alarm na iTagu opět vypnete. 

 

 

 



 

Fotografování 

Jak je ukázáno níže na obrázku. 

 

Zmáčkněte tlačítko „photograph“, ve smartphonu se automaticky pustí režim fotoaparátu : 

1) Stikněte symboly vlevo nahoře pro automatický blesk, zapnutý blesk nebo vypnutý blesk. 

2) Stiskněte symbol vpravo nahoře pro volbu předního fotoaparátu nebo zadního fotoaparátu 

na zařízení. 

 

 
3) Ikona vlevo dole je pro vyvolání fotogalerie 

4) Ikonou fotoaparátu veprostřed dole je možné udělat klasickou fotku bez použití iTagu 

5) Ikona ozubeného kolečka vpravo dole je submenu pro nastavení sériového snímání (burst) a 

intervalu mezi jednotlivými fotkami 

Zmáčknutím tlačítka přímo na iTagu fotku vyfotíte. iTag v tomto režimu funguje jako dálkové 

ovládání !!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOCATION - Lokační menu 

Jak je vyobrazeno níže na obrázku. 

 

„Location List“ (seznam umístění) – například pokud někde zaparkujete auto, stiskněte tlačítko přímo 

na iTagu a ten automaticky v aplikaci zaznačí Vaši aktuální pozici na mapě (při této funkci je nutné, 

aby bylo na Vašem smartphonu spuštěné GPS). 

Poté klikněte na „location list“ a aplikace Vám jednoduše ukáže, kudy se dostat zpět k Vašemu vozu. 

  

„Lost history“ : Pokud je iTag ztracen, automaticky se na mapě v aplikaci smartphonu zaznačí jeho 

poslední poloha před ztrátou signálu (opět je nutné mít na smartphonu spuštěnou GPS). Jednoduše 

klinete na „lost history“ a tam najdete jeho poslední záznam. 

 

Poznámka: Pro vymazání záznamu jednoduše posuňte lištu směrem vlevo a klikněte na „delete“ 

menu 



 

Nastavení 

Pro přehled funkcí iTagu spusťte „setting menu“ v aplikaci iTacing. Zde je možné nastavit další 

vlastnosti iTagu a jeho aplikace. 

Viz. obrázek níže 

 

APP passcode – nastavení hesla při práci s aplikací (zde si jednoduše nastavíte 4místné heslo) 

Map Switch – zvolení mapy při práci v aplikaci iTracing (pro Evropu doporučujeme Google map) 

Double Click setting – nastavení funkce dvojkliku na iTagu. Dvojklik vyvolá buďto hlasové nahrávání  

                                        (diktafon), nebo nebo spustí alarm na iTagu 

Record List – zde jsou uloženy všechny hlasové nahrávky 

- Pro přehrání jednoduše zmáčkněte „play“/“pause“ a pro vymazání posuňte 

lištu vlevo „delete“ 

 



 

Výměna Baterie 

Baterie je umístěna v zádech iTagu. Pro její demontáž použijte například minci a otočte směrem 

vpravo, abyste otevřeli kryt baterie, poté baterii vyměňte. iTag obsahuje baterii CR2032, kterou je 

možné koupit ve většině obchodů. Po vložení nové baterie postupujte opět tak, že vrátíte kryt na své 

místo a otočíte s ním pomocí mince směrem vlevo. 

 

  

 

 

Produktové specifikace: 

Bluetooth 4.0 (nízká spotřeba energie) 

Kompatibilní zařízení – Iphone 4S/5/5S/5C/6/6Plus, iPad mini, iTouch,iPad 3 i 4 a android zařízení 

SGS3/4/5 (s android verzí 4.3 a více) atd… 

- Aplikace „iTracing“ volně stažitelná z AppStore i Google market 

Pracovní vzdálenost – cca 25m (záleží dle prostředí) 

Baterie – CR 2032, výdrž cca 6 měsíců dle používání 

 

 


