
Obsah baleníVýměna baterie

Odšrubujte šroub a otevřete kryt

Vložte baterii typu CR2032

Zavřete kryt a zašroubujte

Přidání vysílače Trackmate

Krátký přehled

Přidání vysílače Trackmate

Změna ikony

Pojmenování Trackmate

5. Pojmenujte Trackmate a změňte mu ikonu. Kliknutím 
na „Done“ ukončíte a opustíte programování.

6. Klikněte na ikonu „+“ pro přidání ostatních Trackmate.

Zapněte Bluetooth na zařízení, kde máte nainstalovanou aplikaci a 
spusťte aplikaci „Trackmate“.

1. Klikněte na Home pro 
vstup do menu

3. Pohybem prstu doleva nebo 
doprava po displeji vyberte, 
jestli jde o oválný nebo kruhový 
vysílač Trackmate

2. Klikněte na ikonu „+“ v aplikaci 
pro vstup do párovacího režimu

4. Stlačte tlačítko na vysílači 
Trackmate, pokud bliká zelená 
LED dioda

Nastavení místa 
ztišení 

Rozsah citlivosti

MObilní aplikace

TracKmaTe

Udělat selfie

Tichý mód

Trackmate vyhledávání
Nastavení Trackmate

Přidání Trackmate

LED indikátor

LED indikátor

Vyhledávací/selfie tlačítko

Přidání nového Trackmate

Oválný Trackmate

Kruhový Trackmate

Návod na použití

2x baterie CR2032

Stáhněte si aplikaci v app Store/Google Play

Vyhledejte aplikaci „Steelmate Trackmate“ v App Store nebo Go-
ogle Play, stáhněte a nainstalujte si ji do svého mobilního zařízení. 
Vaše zařízení musí podporovat Bluetooth v4.0 (BLE - iOS 7, Andro-
id 4.3 a vyšší).

Zapnutí Trackmate ON/OFF

Vysílač Trackmate je potřebné před prvním použitím zapnout, pro-
tože z výroby je vypnutý. Přidržením tlačítka na 3 sekundy zapnete 
vysílač. Přidržením tlačítka na 10 sekund vysílač vypnete. 
Poznámka: Pokud předpokladáte, že vysílač nebudete delší dobu 
používat, doporučujeme ho vypnout pro prodloužení životnosti ba-
terie.

Prohlášení:

• Systém snižuje pravděpodobnost ztráty věcí, ale není náhradou 
potřebné pozornosti uživatele.

• Výrobce ani distributor nenese žádnou zodpovednost za případné 
škody a ztráty věcí.

• iPhone je obchodní značkou společnosti Apple Inc.
• Android je obchodní značkou společnosti Google Inc.
• Bluetooth je registrovanou obchodní značkou, kterou vlastní 

Bluetooth SIG Inc.
• Steelmate je obchodní značkou společnosti Steelmate Co., Ltd, 

registrovanou v Číně a jiných krajinách.

Úvod:

Trackmate i880 je profesionální inteligentní sledovací systém s 
funkcí selfie-fotografování, využívající technologii Bluetooth v4.0 
(BLE). Systém pomáhá kdykoliv a kdekoliv lokalizovat odložené 
nebo ztracené věci pomocí aplikacie. Po připojení přívěšku na 
konkrétní věc, je uživatel upozorněný zvukem z aplikace a také  
zvukem z přívěšku, jakmile se tato věc ztratí z dosahu. Poslední 
známá poloha přívěšku bude zobrazena na mapě, což může ulehčit 
pravděpodobné místo ztráty.

• Před použitím si přečtěte tento návod
• Před použitím vložte baterie do přívěšků
• Použijte baterie CR2032
• Když předpokládáte, že se systém delší dobu nebude používat, 

vyberte baterie z přívěšku
• Ujistěte se, že Váš telefon podporuje BLE (iOS 7, Android 4.3 a 

vyšší)
• O dostupnosti aplikace pro Android se informujte u distributora

Hlavní vlastnosti:

 Malé rozměry přívěšků (do ruky)
 Jednoduchá instalace
 Bluetooth v. 4.0 (BLE) technologie
 Uživatelsky přívětivé prostředí
 Nastavitelný dosah 
 Zobrazení na mapě
 Vyměnitelná baterie s dlouhou výdrží

Funkce:

 Monitorování v reálném čase
 Upozornění při ztrátě a při nalezení (dosah Bluetooth)
 Vyhledávání přívěšku
 Vyhledávání mobilu
 Vzdálené ovládání spuštění selfie-fotografování
 Zobrazení poslední polohy na mapě
 Tichý režim
 Osobní nastavení

Parametry:

 Provozní napětí: 3V +/- 0.2V
 Provozní proud: méně jak 50 mikroA
 Provozní teplota: -10°C do +50°C

Návod Na použití



Funkce systémuFunkce systému

Funkce systémuFunkce systému

Funkce systému

Funkce systému

Funkce systému

Funkce systému

1. Vyvolání upozornění
Pokud máte Trackmate připojený ke hlídané věci (např. cestov-
ní taška) a tato hlídaná věc se vzdálí z detekční oblasti, na Vašem 
smartphonu se zobrazí vizuální a zvukové upozornění.

3. Vyhledání telefonu
Pokud zapomenete, kde jste položili svůj smartphone, stlačte tlačítko 
pro vyhledávání na Trackmate. Telefon začne zvonit.

5. Poslední známá GPS pozice
Pokud je GPS status zapnutý, při odpojení Bluetooth se automaticky 
zaznamená poslední známá GPS pozice. V aplikaci klikněte na ikonu 
„ “a na mapě se zobrazí poslední známá pozice Trackmate.

6. Tichý režim smartphonu
V tichém režimu budou výstražné zvuky na smartphonu ztišené. 

2. Vyhledání Trackmate
Pokud zapomenete kde jste dali svoje věci, na kterých je připevněný 

Trackmate, v aplikaci klikněte na ikonu „ “. Trackmate připevněný 
k hlidané věci bude pípat a blikat.

4. Dálkové ovládání fotoaparátu Vašeho smartphonu
Trackmate můžete použít jako dálkové ovládání na ovládání Vašeho fo-
toaparátu ve smartphonu. Na selfie rozhraní, potáhněte prstem doleva 
nebo doprava pro výběr video/foto/ režimu sekvenčních záběrů.

Poslední známá pozice

nastavení režimu MUTE

a. Kliknutím na ikonu „nastavení režimu MUTE“ vstoupíte do   
    nastavení rozhraní

c. Kliknutím a posunutím po mapě označte místo, které chcete  
zvolit jako zónu MUTE. Klikněte na ikonu „Next“.

7. Trackmate v režimu mUTe 
V tomto režimu Trackmate mimo detekční oblasti ztlumí zvukové 
upozornění

8. Nastavení

9. Trackmate - nastavení

d. Pojmenujte MUTE zónu a klikněte na „Done“ pro uložení a 
ukončení programování.

b. Přesunutím přepínače do polohy ON zapnete funkci MUTE
    Posunutím vlevo se objeví možnost „vymazat“
    Kliknutím na „add“ můžete přidat novou zónu MUTE 
    Kliknutím na „delete“ můžete odstranit zónu MUTE

přidání MUTE zóny
zapnutí/vypnutí funkce MUTE

Poslední pozice

pojmenování MUTE zóny

Trackmate MUTE

Vstup do nastavení

Klikněte pro změnu ikony

Výběr obrázku z albumu
Udělat fotku jako ikonu

Přesouváním ikony nastavu-
jete citlivost

Dálkový ovladač Trackmate

Změna ikony a menu

Stav baterie

Stav baterie

Nastavení rozsahu citlivosti

Opakování poplachu

Nastavení jazyku
Nastavení hlasitosti upozornění

Nastavení hlasitosti smartphonu

ukončení a opustění nastavení

Aktuální pozice


