Manuál pro přístroj lokátor Smart Finder 4v1
Obsah balení
-

ovladač s kovovým poutkem

-

4x vyhledávací čip (přívěsek)

-

baterie A23 do ovladače

-

4x baterie CR2032 do vyhledávacích čipů

-

4x oboustranně lepící polštářek

-

přísavka s háčkem

-

manuál

Aktivace před prvním použitím
1. Vyjměte baterie a plastové fólie z ovladače a vyhledávacích čipů.
2. Vložte baterii zpátky do ovladače.
3. Nyní vložte baterii do prvního vyhledávacího čipu (do červeného).
4. Stiskněte a podržte tlačítko č. 1 (červené) na ovladači, dokud červený vyhledávací čip nevydá
zvukový signál (dvakrát zapípá), poté tlačítko uvolněte. Po vložení baterie do vyhledávacího čipu
máte 20s na stisknutí příslušného tlačítka na ovladači.
5. Stisknutím a podržením tlačítka č. 1 (červené) zkontrolujte nastavení. Nyní by měl vyhledávací čip
pípat nepřetržitě po dobu stisknutí tlačítka na ovladači.
6. Opakujte kroky 3 - 5 pro ostatní vyhledávací čipy, a to v pořadí: zelený, modrý a žlutý.
7. Nyní by měly být správně nastaveny všechny jednotky. V případě, že se vyskytnou během nastavení
jakékoliv problémy, vyndejte všechny baterie a začněte znovu od kroku 2.
*

Vyhledávací čipy můžete přiřadit k libovolným tlačítkům na ovladači. Pro přehlednost je přiřazujte
podle barev.

Jak používat lokátor Smart Finder
1. Nastavte podle výše uvedených instrukcí.
2. Přichyťte přijímače k věcem, které budete chtít hledat - klíče, domácí mazlíčky, peněženku, PDA,
kabelku, televizní ovladače, mobilní telefon, atd.
3. Na ovladači stiskněte a podržte tlačítko pro nalezení příslušného přijímače, který jste přichytili ke
ztracené věci a jděte za zvukem.
4. Po nalezení hledaného předmětu pusťte tlačítko na ovladači.
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Odstraňování poruch
1. Vyhledávací čip nepípá. Zkuste vyměnit baterii, poté stisknout a podržet příslušné tlačítko na
ovladači po dobu 10 sekund, dokud přijímač nezapípá.
2. Vyhledávací čip nepřetržitě pípá. Toto je upozornění na nízký stav baterie. Vyměňte v něm baterii.
3.

Stisknete některé tlačítko a pípá vyhledávací čip v jiné barvě. Vyjměte všechny baterie a zopakujte
postup aktivace před prvním použitím.

4. Přísavka nelepí. Lehce navlhčete gumovou přísavku a snadno přilne k většině povrchů.

Výměna baterií
1. Vysuňte kryt baterie umístěné zespodu přívěsku ovladače nebo vyhledávacího čipu.
2. Vyměňte starou baterii za novou.

Technické parametry
Baterie: A23 12V pro ovladač, CR2032 3V pro vyhledávací čip
Dosah: 25-30 metrů i přes zdi
Hlasitost 85-90 dB
Frekvence: 433.92 MHz
Signál se neruší s jinými zařízeními.
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