
 
 
 
 

Saii iTrack Motion Bluetooth Tracker 
BRUKERHÅNDBOK 

 
 
 
 

  

 



 

 
 

Bli kjent med den nye enheten: 

 
 

1. Stropp hull  
2. Knapp (for å koble med telefonen, våk opp iTrack-enheten og 

kameraets fjernkontroll) 
3. Hakk for lettere fjerning av batteriet 
4. LED lys 
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INSTALLASJON 
 
TRINN 1: 
 
Last ned «iTrackEasy» -appen fra Google Play eller AppStore. Du kan også skanne 
QR-koden for å laste ned appen. 

 
 
 

TRINN 2:  
 
Aktiver Bluetooth på smarttelefonen. Sørg for at Bluetooth er synlig for andre 
enheter. 
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TRINN 3: 
 
Registrer deg som ny bruker - start iTrackEasy-appen på enheten din og trykk på 
"Registrer" knappen på skjermen. 
 

 
 

TRINN 4: 
 
Koble smarttelefonen din med iTrack Motion: 

● Sjekk om Bluetooth er aktivert på din smarttelefon  
● Hold Saii iTrack motion i nærheten av din telefon 
● Hold knappen på  iTrack enhet til du hører et pip og LED lys beggyner å 

blinke 
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Bevegelsesvarsel 
 
Når dette funksjonalitet er på, skal både tracker og smarttelefon reagere med et pip 
når tracker begeves. For å unngå kontinuerlig forstyrrelse, skal alarmen varsle deg 
hvert 90 sekunder. Appen gir deg muligheten til å få tilgang til den nyeste 
bevegelsesloggen. 

 
 
Finn din Saii iTrack / Finn din telefon 
 
Hvis iTrack er koblet til telefonen, hold iTrack knappen og telefonen din skal varsle 
ut. Dette fungerer også vice versa - når du åpner iTrack App og trykker på "Ring" 
-ikonet på Appen, skal iTrack-enheten pipe og LED lys skal blinke. 
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Fjernkontroll til kamera 
 
Saii iTrack Motion fungerer som dobbel fjernkontroll - kontrolleree både front- og 
bakkameraet. Når smarttelefonen og iTrack-enheten er koblet, kan du bruke den til å 
ta perfekte selfies eller bilder ved å trykke på en enkelt knapp. 
 

 
 

Merk som Mistet / "Sist sett" Location 
 
Du kan se den siste lokasjon på kartet hvis din Saii iTrack Motion går tapt. Du må 
også velge "merk som mistet" i Appen, og enheten skal sende Beacon signalet ut. 
Når andre brukere går forbi og skanner Beacon-signalet, sendes GPS-posisjonen til 
deg. 
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Utskiftning av batteri 
 
Når batteriet skal byttes ut,  vennligst følg disse tre enkle trinnene: 
 

1. Åpne iTrack Motion ved hjelp av hakk på siden 
2. Bytt ut det gamle batteriet med det nye CR2032 knappcelle batteriet 
3. Sett dekselet på, og trykk deretter på knappen for å koble iTrack til din 

smarttelefon igjen 

 
 

Sikkerhetsmerknader 
 
Hold batteriene utilgjengelige når det gjelder kjæledyr og barn. Ved svelging, ta 
kontakt med medisinsk personell for å få hjelp med det samme. 
Ikke utsett batteriene for vann eller brann. Ikke forsøk å lade opp ikke oppladbare 
batterier. Batteriene kan eksplodere. 
Ikke senk enheten i vann for å unngå skade. 
 
Disponering 
 
Emballasjen er laget av miljøvennlig, resirkulerbart materiale. Vennligst sjekk med 
dine lokale myndigheter om riktige disponeringsmetoder. 
Defekte eller tomme batterier må resirkuleres i henhold til direktiv 2006/66/EF. 
Vennligst kast batteriene i det utpekte samleanlegget. Batterier inneholder giftige 
stoffer som må behandles separat fra husholdningsavfall.   
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Feilsøking 
 

SAK ÅRSAK LØSNING 

Jeg blir bedt om å taste 
inn PIN-koden når jeg 
prøver å koble enheten til 
telefonen 

Du prøver å koble din 
enhet med smarttelefon 
via Bluetooth innstillinger 
på din mobil 

Pare iTrack med 
smarttelefonen ved hjelp 
av iTrackEasy app (trykk 
på “+” øverst i høyre 
hjørne) 

Jeg kan ikke koble iTrack 
til min telefon 

1. Bluetooth er ikke 
aktivert 

2. iTrack er for langt 
fra telefon 

3. iTrack batteri er 
tomt 

1. Aktiver Bluetooth 
2. Legg iTrack nær 

telefonen og hold 
det sånn til du 
hører et pip. 

3. Bytt ut gamle 
batteri med ett nytt 

Batteriet varer bare i noen 
få dager 

iTrack kontrollmodulen er 
defekt 

Bytt ut batteri 

iTracks 
plassering/lokasjon vises 
ikke på kartet 

GPS er slått av eller 
iTrackEasy app får ikke 
tilgang til GPS 

Aktiver GPS og sørg for at 
iTrackEasy app har 
tilgang til den 

Min telefonens batteri 
avløp for fort 

Det skjer sjelden og bare 
på noen telefoner, og det 
gjelder GPS-modulens 
strømforbruk 

Aktiver GPS bare når du 
virkelig trenger det 
(det vil si når du leter etter 
iTrack-enheten din) 
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