
Handleiding Anti-lost Smart alarm 

Download de ‘iSearching’ app in de App Store of Google 
Play Store, of scan de QR code met je smartphone.



Handleiding iTag
Dank u voor de aanschaf van het intelligente iTag, waarmee u kwijtgeraakte voorwer-
pen kunt opsporen. iTag maakt gebruik van de nieuwste bluetooth versie 4.0  
Dit apparaatje kunt u bevestigen aan waardevolle spullen zoals sleutels en hand-
bagage, maar u kunt het ook voor kinderen of huisdieren gebruiken. Via bluetooth 
wordt verbinding gemaakt met een app op de smartphone. Binnen het bereik van 
bluetoothverbinding kunt u ook de smartphone ermee vinden, foto’s maken of de 
stem opnemen.

Het maximale bereik is 22 meter, zonder muren of andere  
obstakels. Met dit apparaat houdt u kinderen, huisdieren en  
spullen nóg beter in de gaten.

De iTag gebruikt een CR2032 lithiumbatterij. Deze is in veel  
winkels verkrijgbaar en moet zo’n zes maanden werken. 

In- en uitschakelen

Inschakelen: Houd de knop op de iTag 3 seconden ingedrukt  
totdat u twee piepjes hoort. 
Uitschakelen: Houd de knop op de iTag 3 seconden ingedrukt totdat 
u een lange piep hoort.

Verbinding maken 

1. De iTag maakt automatisch verbinding met de smatphone als deze wordt 
ingeschakeld. Als de app zegt dat er geen verbinding is, drukt u op de verbin-
dingsknop.

2. Tik op het vergrootglas ‘’      ‘’ om meer iTag-apparaten te vinden die u kunt 
aansluiten, bijvoorbeeld op autosleutels en tassen. (Opmerking: door op het 
pijltje te tikken, gaat u naar een submenu waar u bijvoorbeeld een foto kunt 
toevoegen, de naam kunt wijzigen of een geluidssignaal kunt  
instellen.)

3. U kunt ook op het onderdeel in de lijst links vegen en op het minteken om het 
te verwijderen. 



Niet storen

Als u niet gestoord wilt worden, gaat u naar Instellingen en geeft u aan dat u niet  
gestoord wilt worden door Niet storen in te schakelen. Alle meldingen van alle appara-
ten worden dan uitgeschakeld. 

Ga in het menu naar submenu iTag en tik op iTag om voor elke dat iTag een eigen 
functie in te stellen, zoals het alarm voor een van de verbonden iTags uitschakelen. 

Het alarm instellen

Zie de afbeelding.

1. Druk twee keer op de knop van het iTag om het alarm op de smartphone af te 
laten gaan. 

2. Tik op de knop met het rode lichtje om het alarm op de telefoon stop te zetten. 
3. Tik op Alarm, iTag alarms en Stop alarm om het alarm van de iTag stop te zetten. 



Foto maken

Zie de afbeelding.

Druk op de knop Camera voor de camerastand. 
1. 1.Druk bovenin links en rechts om de flitser in te stellen en van camera te  

wisselen. 
2. Druk op de rechter knop om burstfoto’s of foto’s met interval in te stellen.

Druk één keer op de iTag om het apparaat als 
een afstandsbediening voor de ontsluiterknop
te gebruiken. 

Locatie 

Zoals op deze afbeelding.

Locatieoverzicht: als u de auto parkeert, drukt u op de iTag om de locatie van de auto 
te markeren op de kaart. 
Druk op Locatieoverzicht om te zien waar u de auto 
heeft achtergelaten, bijvoorbeeld in een parkeergarage. 

iTag-geschiedenis: als u de iTag kwijt bent, wordt auto matisch een speld op de kaart 
geplaats om aan te geven waar deze verloren is. Druk op de iTag-geschiedenis om hem 
te vinden. Opmerking: Om de geschiedenis te verwijderen, scrolt u 
naar Verwijderen. 



Instellingen 

In het instellingenmenu kunt u de 
iTag instellen voor optimaal gebruik. 

Zoals op deze afbeelding.

Wachtwoord instellen

Andere kaart: kies voor Google Maps of Baidu Maps.
Instellingen dubbeltikken: instellingen voor het alarm of de stemopname.
Opname-overzicht: de stemopnames worden hier getoond. 
Druk simpelweg op de afspeelknop om af te spelen en te pauzeren en veeg een 
onderdeel naar links om het te verwijderen. 

Batterij vervangen

De batterij vindt u aan de achterkant van de iTag. Gebruik een muntje 
om het deksel naar rechts te draaien. U kunt het deksel dan  
verwijderen om de batterij te vervangen. U moet een CR2032  
knoopbatterij gebruiken die in veel winkels verkrijgbaar is.  
Nadat u de nieuwe batterij in het apparaat heeft geplaatst, zet u het 
deksel er weer op en draait u het vast door met de munt naar links te 
draaien.


