
Інструкція
Дякуємо за вибір Bluetooth пристрої анти-втрати!
Цей продукт на базі Bluetooth 4.0 з низьким енергоспоживанням. Він здатний 
легко знайти втрачені предмети, як ключ, сумка і т.д., і уникнути їх втратити знову, 
використовуючи безкоштовний додаток на мобільному пристрої,  ви можете 
покласти цей пристрій дитині, щоб тримати його або її в безпечному діапазоні, 
або повісити його на домашніх улюбленців, ви не будете турбуватися, що вони 
будуть втрачені.

1. Метод завантаження APP Додатку

Назва програми, що відповідає цьому пристрою, - Kindelf
(1) Для користувача iOS, вони можуть шукати "Kindelf" з APP Store, потім 
завантажити і встановити його.
(2) Для користувачів Android, вони можуть шукати "Kindelf" з Google Play, потім 
завантажувати і встановлювати його.
Всі скріншоти, що використовуються в посібнику користувача, від iPhone X. Треба 
дозволити доступ до системи, розташування, мікрофону і камери. Користувачам 
Android, Bluetooth має бути увімкненим перед відкриттям додатку.

2. Режим використання

(1) Увімкнення / вимкнення
Увімкніть: натисніть кнопку протягом 3 секунд, після чого ви почуєте звук "Di" двічі і 
індикатор почне блимати весь час.
Вимкніть: натисніть кнопку протягом 4 секунд, після чого ви почуєте, що звук "Di" 
звучить тільки один раз, а індикатор швидко блимає, щоб вийти.
(2) Пристрій
Відкрийте програму APP в інтерфейсі "Пристрій", як показано нижче.

A. Натисніть на графічні знаки, щоб змінити зображення 
пристрою як зображення.

B. Змініть назву пристрою як графічні знаки.

C. "Сигнал, коли Bluetooth відключений" за замовчуванням в 
закритому, може бути відкритий вручну, інакше смартфон 
не буде тривожити, коли він відключається з Bluetooth 
анти-втрачений пристрій, рекомендуємо відкривати як 
графічні знаки.

D. Натисніть на "Вибрати рингтон" правою стороною, щоб 
увійти в інтерфейс дзвінка, виберіть тип мелодії дзвінка як 
графічний знак.

A. За замовчуванням закрито, натисніть праворуч, щоб 
відкрити.

B. За замовчуванням у відкритому, натисніть праворуч, 
щоб закрити або скинути період Silent.

C. Натисніть праворуч, щоб увійти в інтерфейс запису.

D. Версія програмного забезпечення.

Увійдіть до інтерфейсу запису, натисніть кнопку, щоб 
почати запис, натисніть кнопку ще раз, зупиніть запис і 
автоматично створіть документ запису.

(3) Камера
З функцією камери, один клік на пристрої, щоб отримати задоволення від selfie, і 
перемикатися між передньою і задньою камери вільно.

Тихий період: Типово у відкритому, налаштованому періоді з 23:00 до 07:00 
наступного дня, невтручання може бути встановлено закрито або скинути 
часовий період.
Запис: Вставте нижче інтерфейс для використання диктофона, клацніть по кнопці, 
щоб почати запис голосу, і натисніть кнопку ще раз, щоб зупинити, і записаний 
файл буде збережено у форматі wav.

4.Допомога

(1) Чому неможливо підключити антивірусне пристрій до смарт-пристроїв 
(мобільних телефонів, планшетів тощо)?
A. Підтвердьте, чи інтелектуальний пристрій повертається по Bluetooth.
B. Визначте, чи батарея має живлення? Якщо це кнопка батареї, витягніть батарею, 
а потім завантажте її, і знову підключіть пристрій до втрати.
C. Перезавантажте інтелектуальний пристрій або перезапустіть програму.
(2) Чому пристрій часто буди?
У зв'язку з відмінностями в матеріалах самих виробів, індивідуальні пристрої, які 
втратили працездатність, можуть мати часті сигнали тривоги. Наступні кроки 
можуть бути встановлені для подальшого поліпшення роботи користувачів.
A. Від'єднайте, немає сигналу мобільного телефону, "Сигнал при відключенні 
Bluetooth" в опції "Налаштування" в пристрої (за замовчуванням у закритому стані), 
цей параметр не впливає на функцію пристрою antilost для пошуку телефону.
B. У пункті "Налаштування" є опція "Wi-Fi не турбувати", щоб увімкнути (за 
замовчуванням у закритому стані), мобільний телефон відключений від 
анти-втраченого пристрою в цій області, а мобільний телефон не пролунає 
сигнал.
C. У пункті "Налаштування" є опція "Тихий період" (за умовчанням відкрито), період 
за замовчуванням становить 23: 00 - 07:00, а період часу може бути змінений 
відповідно до звичок користувача.
(3) Робоча відстань пристрою?
Анти-втрачений пристрій - це споживчий продукт особистого спілкування, він 
відноситься до стандарту класу 2, а загальна відстань 12 - 30 метрів (без будь-яких 
бар'єрів)
(4) Чому пристрій часто тривожить вдома?
У зв'язку з поганим проникненням стандарту Bluetooth до розпірки, якщо в 
реальній вітальні є більше несучих стін, пристрій, що втратив працездатність, 
часто тривожить. Рекомендується, щоб користувач міг звернутися до пункту 2 
допомоги для оптимізації досвіду. Якщо ви чутливі до цієї вимоги, рекомендується 
розглянути її. Будьте обережні, щоб придбати такі продукти.
(5) Як відрізнити позитивний і негативний від кнопки батареї?
(Якщо аксесуар не є кнопкою батареї, пропустіть її)

Дивіться схему.

                        Позитивна                                                         Негативна

Ключові моменти: Деякі відомості в цьому посібнику базуються на інформації про 
мережу. Якщо є будь-які спори або заперечення щодо цитування, зверніться до 
професійної інформації. Цей опис стосується лише того, як використовується 
APP, і не несе збитків або юридичних зобов'язань, викликаних іншими 
непорозуміннями.

3.Специфікації
(1). Підтримувані IOS і Android системи: Рекомендовано iOS версії 7.0 і вище; 
Системі Android потрібно 4.4 або вище, і телефон повинен підтримувати стандарт 
Bluetooth 4.0.
(2). Підтримка Bluetooth Low Energy (BLE), підтримка двосторонньої тривоги.
(3). Діапазон частот: 2.402-2.480GHz.
Чутливість прийому: - 94 дБм Робоче середовище: - 20 -70 ° C Робоча напруга: 
2.7-3.2V Струм очікування: менше 3uA.

Попередження FCC:
Це обладнання було випробувано та визнано відповідним до обмежень для цифрових пристроїв класу B 
відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від 
шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати 
радіочастотну енергію і, якщо не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може 
спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак не існує гарантії того, що перешкоди не виникнуть 
у конкретній установці. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного 
прийому, що може бути визначено шляхом вимкнення та вимкнення обладнання, користувачеві 
пропонується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

* Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
* Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
* Підключіть обладнання до розетки, відмінної від схеми
* Проконсультуйтеся з дилером або досвідченим радіо / телевізором.
Застереження: будь-які зміни або модифікації цього пристрою, які не були схвалені виробником, можуть 
призвести до втрати права на експлуатацію цього обладнання.

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Робота пристрою здійснюється за наступними двома 
умовами: (1) Цей пристрій не може викликати шкідливі перешкоди, і (2) цей пристрій повинен приймати 
будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Пристрій оцінювався відповідно до загальних вимог щодо радіочастотного опромінення. Пристрій можна 
використовувати в переносних умовах без обмежень.

(4) Розташування
Пристрій буде працювати з функцією позиціонування, коли він буде відключений 
від смартфона, що збереже точне місце розташування при відключенні і зможе 
знайти історію останньої позиції. Увімкнення GPS і утримання смартфона 
підключено до Інтернету, інакше карта не оновлюється.

(5) Налаштування
WIFI не турбувати: За замовчуванням в закритому, але в зоні покриття Wi-Fi, коли 
відкриті, щоб отримати пов'язані з смартфоном, смартфон не дзвонить при 
відключенні.

Натисніть "+", нижче з'явилися графічний знак.

A. Натисніть "Unconnected", щоб відєднати як на 
графічому знаці.

B. Натисніть  «Підключення», щоб приєднати як на 
графічому знаці.

C. Після того, як підключений графічний знак.

D: Натисніть "Click alarm", як графічний знак. Пристрій 
починає робити звук "DiDi" весь час і зупинить "DiDi", 
якщо знову натиснути "Stop alarm". Двічі клацніть на 
кнопці пристрою Bluetooth, попередньо налаштований 
сигнал будильника, і він зупиниться один раз, 
натиснувши на цю кнопку знову.

Запис


