
 
 

Gigaset G-tag- lokalizační čip 
 
Tento přístroj s podporou Bluetooth 4.0 vám nabízí 
různé funkce na chytrém telefonu ve spojení 
s aplikací Gigaset G-tag, a to včetně: 
 

 nalezení vašich cenností (klíčů, peněženky atd.) 

 ukázání, kde jste vaše cennosti nechali 

 připomenutí, abyste své zavazadlo, klíče nebo 
peněženku vždy měli u sebe  

 kompatibilní s: 
o přístroji iPhone 4s, iPad 3, iPod Touch 

(5. generace) nebo novějšími 
s operačním systémem iOS 7 nebo 
novějším 

o chytrými telefony s operačním 
systémem Android s technologií 
Bluetooth 4.0 (Android 4.3 a novější) 

Příklady použití  
 

Můj Gigaset G-tag ví, kde jsem zaparkoval auto. 
Můj Gigaset G-tag je v autě. Jakmile auto opustím, 
zapamatuje si můj chytrý telefon jeho pozici. I když 
autem nepojedu více dní, dovede mě můj chytrý 
telefon přímo k autu! 
 

Gigaset G-tag mi řekne, že má zavazadla dorazila. 
Jsem hodně na cestách a často jde o lety na dlouhé 
vzdálenosti. Před odletem vložím do mého zavazadla 
Gigaset G-tag, a pak se nemusím tlačit s ostatními u 
pásu na výdej zavazadel. Můj chytrý telefon mi dá 
vědět, že je moje zavazadlo na pásu. 
 

Gigaset G-tag chrání můj fotoaparát. 
Nedávno jsem své fotografické vybavení zapomněl ve 
vlaku. Aby se to už neopakovalo, dal jsem do nové 
fotobrašny Gigaset G-tag. Tak dostanu automaticky 
informaci v případě, že bych chtěl odejít bez svého 
vybavení! 
 
Gigaset G-tag dohlíží na mé cennosti. 
Báječný večer v restauraci skončil dříve, než jsem 
očekávala, když taxi, jež jsem si objednala, přijelo o 
čtvrt hodiny dříve a musela jsem rychle odejít. Když 
jsem chtěla taxi zaplatit, zjistila jsem, že nemám 
kabelku. Tento problém jsem ale ihned vyřešila 
pomocí chytrého telefonu – vrátili jsme se do 
restaurace,  kde na mou kabelku dohlížel Gigaset G-
tag. 
 
Gigaset G-tag mi připomene, abych si vzala klíče. 
Často se mi stává, že doma nechám klíče. Funkce 
seznamu aplikace Gigaset G-tag mi připomene, abych 
si s sebou při odchodu z budovy klíče vzala. 
 

Technické údaje 
Gigaset G-tag 
Rozměry & hmotnost 

 37 x 37 x 9,2 mm (V x Š x H) 

 12 g 
Technologie 

 Bluetooth 4.0 

 Dosah až 40 metrů 
Obsah balení 

 1x Gigaset G-tag 

 1x vyměnitelná baterie CR2032  
(životnost baterie: cca 1 rok) 

 1x bezpečnostní leták 
Další dostupná balení 

 Gigaset G-tag 1 kus 

 Gigaset G-tag 3 kusy 

 Gigaset G-tag 5-kusů 
 
Barvy 

 bílá, černá, oranžová, červená, zelená 

 
Aplikace Gigaset G-tag: 
Funkce: 

 najít G-tag 

 poslední známá pozice G-tagu mimo dosah 

 seznam připomínek na G-tagu 

 nastavitelná systémová zpráva 

 nastavitelný oznamovací zvuk  
 
Kompatibilita: 

 iPhone 4s, iPad 3, iPod Touch (5. generace) nebo 
novější s operačním systémem iOS 7 nebo 
novějším 

 chytré telefony s operačním systémem Android 
s technologií Bluetooth 4.0 (Android 4.3 a 
novější) 


