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Lokalizator Bluetooth iTag jest nowoczesnym produktem o niskim zużyciu zasilania 

opartym na technologii Bluetooth 4.0. Służy do lokalizowania łatwo gubiących się przedmiotów 
(np. kluczy, toreb), dzieci, zwierząt domowych itd. Urządzenie namierzane jest przez aplikację 
na smartfona w określonym zasięgu połączenia Bluetooth. W zasięgu pracy urządzenia można 
wykonywać działania takie jak lokalizowanie pozycji urządzenia, wyszukiwanie telefonów, 
wykonanie zdjęcia w lokalizacji urządzenia, nagrywanie głosu w lokalizacji urządzenia. 
Zasięgiem pracy urządzenia iTag jest około 25 m w otwartej przestrzeni bez przeszkód. Dzięki 
lokalizatorowi iTag nie zgubisz już drobnych przedmiotów, nie stracisz z oka dzieci ani zwierząt 
domowych. 
iTag wykorzystuje baterię litową CR2032.  
 
 
Pobieranie aplikacji 
Przed użyciem urządzenia należy pobrać aplikację i dokładnie przeczytać jej instrukcję. 
Sposób 1: Odnaleźć aplikację „iSearching” przez APP Store bądź aplikacje Google. 
Sposób 2: Zeskanować jeden z poniższych kodów kreskowych: 
 

 

Włączanie/wyłączanie 
Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk lokalizatora iTag przez 3 sekundy, aż 
urządzenie zapiszczy dwa razy. 
Wyłączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk lokalizatora iTag przez 3 sekundy, aż 
urządzenie zapiszczy dłuższym dźwiękiem. 
 

 
Pobieranie aplikacji 
Przed użyciem urządzenia należy pobrać aplikację i dokładnie przeczytać jej instrukcję. 
Sposób 1: Odnaleźć aplikację iSearching” przez APP Store bądź aplikacje Google. 
Sposób 2: Zeskanować jeden z poniższych kodów kreskowych: 
 



Łączenie i usuwanie 

1. Lokalizator bluetooth iTag  połączy się ze smartphonem automatycznie po włączeniu 
urządzenia, jeśli wyświetlany w aplikacji status to „Disconnected”, nacisnąć przycisk 
Connect ponownie. 

2. Kliknij ikonę , aby odnaleźć więcej urządzeń, z którymi możliwe jest połączenie. 
(Klikając na strzałkę po lewej stronie otworzy menu danego urządzenia w którym 
możesz dodać zdjęcie , zmienić nazwę i ustawić dzwonek). 

 
3. Niepotrzebne urządzenia można usunąć, przesuwając je w lewą stronę ekranu na liście 

urządzeń. 
 

Funkcja „Nie przeszkadzać” 

 

W menu "Ustawienia", przełącz na "Nie przeszkadzaj", funkcja alarmowa wszystkich 

urządzeń zostanie wyłączona. 

W menu "Urządzenie" otwórz menu do edycji iTag  "iTag", kliknij "Anti lost", aby ustawić 

unikatową funkcję alertu dla każdego iTag, np. Wyłącz alarm dla jednego z podłączonych 

iTag. 



 

Ustawienie Alarmu 

1. Kliknij dwukrotnie przycisk na iTag, aby włączyć alert na smartfonie. 

2. Kliknij  iTag świecący na żółto/czerwono (kliknij iTag na liście urządzeń), aby zatrzymać 

alert smartfonu. 

3. Kliknij przycisk "Alert" i "Stop alert", aby włączyć i wyłączyć  iTag. 

 

  



Aparat 

   

Naciśnij ikonę "Aparat", aby przejść do trybu aparatu. 

1. Na górze ekranu znajdują się ikony, aby ustawić latarkę i aparat fotograficzny: 

2. Naciśnij przycisk ustawień " " na środku w górnej części ekranu, aby ustawić 

wielkrotnoścć wykonywanych zdjęć i ich czas w jakim mają zostać wykonywane. 

Naciśnij przyciks na urządzeniu iTag, aby wykonać zdjęcie lub rozpocząć/zatrzymać 

nagrywanie. 

Lokalizacja 

Lista lokalizacji: naciśnij przycisk iTag, oznacza to Twoją aktualną lokalizację na mapie.  

Naciśnij "Lista lokalizacji" znajduje się tam lista  zapisanych lokalizacji. 

 



Historia zaginięć: jeśli iTag zostanie zgubiony, zostanie automatycznie zaznaczony pinezka 

w Mapie, aby znaleźć urządzenie, które zostało utracone, wystarczy nacisnąć "lost history", 

aby znaleźć rekord. 

 

Uwaga: Aby usunąć listę, przewiń w lewo listy. 

Ustawienia 

Aby lepiej poznać funkcje na iTag, wejdź do menu ustawień, aby ustawić iTag. 

Ustawienie hasła 

 

Przełącznik mapy: wybierz mapę Google lub mapę Baidu 

 

Ustawienia podwójnego kliknięcia: ustawienie alarmu lub nagrywania głosu 

 

Lista zapisów: Lista zapisanych rejestrów głosowych. 

Należy nacisnąc przycisk Odtwórz, aby odtworzyć / wstrzymać i przewinąć w lewo, aby go 

usunąć. 

Wersja: wersja bieżącej aplikacji 

  



Wymiana baterii 

 

Bateria znajduje się z tyłu iTag. Użyj monety jako klucza i skręć w lewo, aby otworzyć 

pokrywę baterii, a następnie wymień baterię. Włóż baterię CRCR2032. Po włożeniu baterii 

umieść osłonę i zamknij ją przekręcając w prawo.  



KARTA GWARANCYJNA 

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z data na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). 

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. 

2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę: 

– poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; 

– ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej; 

– wadliwego produktu. 

Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w 

powyższych dokumentach. 

3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczątkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona 

niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna. 

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie. 

5. Gwarancją nie są objęte: 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją 

obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa; 

– mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady; 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę); 

– uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem; 

– części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do 

usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp..; 

– czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika; 

– uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania 

elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy 

plamy; 

– produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna; 

6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie 

podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub 

profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty 

robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania 

gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy. 

8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. 

Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w możliwie jak 

najkrótszym terminie. 

9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz BLOW, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania 

naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części 

zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu. 

10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, 

proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.  

11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamacje w miejscu zakupu.  

12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis BLOW stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady 

jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, 

koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca. 

13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: 

sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi. 

14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony 

mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na 

sprzęty uszkodzone mechanicznie. 

15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia 

wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu. 

16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z 

niezgodności towaru z umową. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Lokalizator Bluetooth iTag, nr fabryczny: .................................................................................... 

 

Data sprzedaży: ............................................................................................................................. ... 

 

Pieczęć i podpis sprzedawcy: ..........................................................................................................  

 

Akceptuję warunki niniejszej sprzedaży: ............................................................................... ....... 

 

 

 



Bluetooth locator iTag is a kind of Bluetooth low-energy product which based on the 

Bluetooth 4.0 version. It can chain user’s easy-lost $ valuable belongings (such as keys, 

handbags, etc.), kids or pets together with the smartphones through specified App software 

within a setting Bluetooth connection distance. In effective distance it can realize the 

functions of anti-lost, looking for smartphones, self-portrait and voice recording. The effective 

distance of iTag is 25m in open range without barrier. With this device, your belongings, kids 

and pets won’t leave your attentions any more. 

iTag use lithium coin cell CR2032.   
 
 
How to download APP 
Before using, please download the Application and read the instruction carefully. 
Method 1: Search APP „iSearching” in APP Store or Google. 
Method 2: Scan the QR code as below:  
 

 

 

 

Switch on/off 

Switch on: Press and hold the button on iTag for 3 seconds until you heard the Beep twice. 

Switch off: Press and hold the button on iTag for 3 seconds until the long Beep sound. 

 

1. iTag will connect the smartphone automatically when power on, if it shows 

„disconnected” on the App, please click the “Connect” button to connect it again. 



2. Click the button “  ”  find more connectable iTag devices. (Note: Click the arrow 

icon will run to submenu, such as add photo for iTag, rename and set the ring tone, 

etc.) 

    
3. To remove the item which you don’t need slide this item to left on “device list” 

 

Do Not Disturb Mode 

  

On the “Settings” interface, switch” Do not disturb” on, alert function of all devices will be shut 

down. 

 

On the “Device” interface enter into submenu “iTag” item, click “Anti lost” to set a unique 

feature for alert function for each iTag, such as shut off the alert for one of connected iTag. 



  
Setting for Alert 

1. Double click the button on iTag to trigger the alert on the smartphone. 

2. Click the red/yellow flash button (clik on the iTag in device list) to stop the smartphone 

alert. 

3. Click “Alert” button, iTag alerts, and click the “Stop alert” will stop the alert from iTag. 

 

  



Photography 

   

Press the “Photograph” icon, it will runs to camera mode. 

1. Press top right and left to set the flashlight and cameras: 

2. Press the settings button “ ” on the middle top, you can set for continous shooting 

and interval timer shooting. 

Press the button on iTag once, it works as a remote shutter to take photos. 

Location 

Location list: when you pack your car, press the button on iTag, it will marks your current 

location on the map. Press the “Location list” and you will find where your vehicle is with easy 

tracking you leave any big or underground parking lot. 

  



Lost history: If the iTag is lost, A pin-drop will be marked automatically on the Map to tell you 

the site it was lost, just press “lost history” to find the record. 

 

Remark: To delete the list just scroll left the list. 

 

Settings  

In order to experience the functions on the iTag better, enter into the settings menu to set for 

your iTag. 

APP password setting 

 

Map switch: chose Google map or Baidu map 

 

Double click settings: setting for alarm or voice recording 

 

Record list: The recorder voice would be stored under this state. 

Simply press Play button to play/pause and scroll left the list to delete it. 

Version: Version of current App 

 



Battery replacement 

 

Battery is in the back of the iTag. Use a coin as a key and twist to the left to open the battery 

cover, then replace the battery. Insert CRCR2032 cell. After replacement put the cover back 

and close it to the right.  



DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producent: 
PROLECH R. i S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA 
08-400 GARWOLIN, 
Stary Puznów 58B, 
POLSKA 
2. Produkt 
Lokalizator Bluetooth  
Marka : BLOW 
Model : 74-011#, 74-012#, 74-013# 
3. Dyrektywy/normy 
Dyrektywy:  1999/5/EC 
Normy :   EN 60950-1-2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
   EN 62479:2010 
   ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
   ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) 
   ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)  
 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest 
zgodny z dyrektywami/normami wymienionymi w pkt.3 
Data oznakowania oznaczeniem CE 06.07.2017r. 
 
 
Wyprodukowano w ChRL dla: 
PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. 
Stary Puznów 58B 
08-400 Garwolin, Polska 
www.blow.com.pl 

 
Manufactured in P.R.C. for: 
PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. 
Stary Puznów 58B, 08-400 
Garwolin, Poland 
www.blow.com.pl 
 

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem 
przekreślonego kosza nie może być wyrzucany 
wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt 
podlega zbiórce oraz recyklingowi. 
 
Electrical equipment marked with the bin icon 
cannot be disposed of along with ordinary 
municipal waste. Such equipment should be 
collected and recycled. 


