
SHERLOCK 
 
Instructie 
Sherlock is een anti-verlies systeem en een Bluetooth-apparaat 4.0 met een laag 
energieverbruik die werkt met intelligente apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth 4.0 (iOS 
7.0* en Android 4.4), zoals de iPhone 4s/5/5c/5s/6, iPad3/Mini/Air, SamsungS4/S5/S6/ 
Note3/Note4, enz. Hij communiceert via een gratis app en werkt als sleutelzoeker, anti-verlies 
alarm en als afstandsbediening voor de camerasluiter. 
 
De doos bevat 
1. SHERLOCK 
2. Sleutelhanger 
3. Gebruikershandleiding 
4. Extra CR2032X1  

    

 
Instellen van een nieuwe SHERLOCK 
1. Download en installeer de app via de Apple App Store of Google Play door te zoeken naar 

‘Easykeyfinder’ 
2. Druk 3 seconden op de knop om de SHERLOCK te activeren wanneer u deze voor de 

eerste keer gebruikt. De zoemer gaat piepen en de blauwe led-indicator knippert drie keer.  

3. Open de app, klik op  om de lijst te openen, klik op  voor het verbinden van de 
sleutelzoeker.  

4. Hernoem de Easykeyfinder’ in de app. 
 

Nieuwe SHERLOCK gebruiken 
Bevestig de nieuwe SHERLOCK aan uw sleutel of een ander 
waardevol voorwerp dat u niet wilt verliezen. 
1. Sleutelzoeker/locator 

Klik op het pictogram scannen  in de app voor het 
verbinden met de SHERLOCK, klik dan op het pictogram  
voor het lokaliseren van de SHERLOCK.  
  

  
App voor 
Android 

App voor 
iOS 

2. Afstandsbediening voor camerasluiter 
Klik op het pictogram camera om de camera in de app te activeren. Druk op de knop van 
de SHERLOCK op de camera om foto´s te nemen of de filmmodus in te schakelen. 

3. Anti-verlies alarm 
Wanneer de SHERLOCK buiten het veiligheidsgebied komt, waarschuwt het apparaat u 
met een toon, trillingen en een flits. Het alarm kan worden ingesteld op de SHERLOCK 
applicatie, telefoon of beide. Het alarm kan overigens voor het iOS-systeem worden 
uitgeschakeld door met de intelligente apparaten te schudden. 

  



4. Telefoon zoeken 
Druk op de knop van de SHERLOCK voor het vinden van de telefoon.  

5. Geschiedenis verloren locaties 
Wanneer de verbinding werd verbroken, zal de app een punaise toevoegen op de kaart. 
Het kan u informeren wanneer en waar de u SHERLOCK bent verloren. 

6. Geluidsonderdrukkingsfunctie alleen voor iOS-systeem 
A. Niet storen modus - Als de intelligente apparaten zijn aangezet, zal de sleutelzoeker geen 

alarm afgeven, of de verbinding nu verbroken is of niet. 
B. Veiligheidszone – Wanneer verbonden met de huidige wifi-verbinding kan de 

geluidsonderdrukking gedurende bepaalde tijd worden ingesteld, De intelligente apparaten 
en de sleutelzoeker geven dan geen alarm af, ook al wordt de verbinding verbroken. 

 
Specificatie: 
Afmetingen:   D37mm x T9mm  
Gewicht:  12G  
Draadloos:  Bluetooth 4.0 (Bluetooth energiebesparend)  
Bereik:   0~35 meter 
Zoemer:  80dB  
Waarschuwingslampje: Blauwe led 
Batterij:   CR2032  
Werktijd:   (Een voortdurende pieptoon van het alarm is van invloed op de werktijd)  

Losgekoppeld, maar kan nog steeds 24/7 door de telefoon worden gedetecteerd: Tot 2 jaar  

Verbonden met telefoon 24/7:  Tot 1 jaar 
Temperatuurbereik:  -20℃ tot +70 ℃ 
Waterbestendig:  IP67  
 
Vervangen van de batterij 
1. Schroef het buitenste omhulsel voor de SHERLOCK los. Gebruik het kunststof plaatje om 

de SHERLOCK te openen.  
2. Vervang de CR2032 of CR2016 batterij. Let op de polariteit van de batterij.  
3. Sluit en draai het buitenste omhulsel vast. 
 
Veiligheidsinstructie 
1. De sleutelzoeker kan niet worden gebruikt zonder de app op uw telefoon te installeren en 

uit te voeren. 
2. Houd hem droog en uit de buurt van vocht en corrosief materiaal. 
3. Demonteer het product niet of probeer het niet te repareren of op enige wijze te wijzigen. 
4. Batterij en batterijklepje zijn inbegrepen bij het product. Dit zijn gevaarlijke onderdelen voor 

kleine kinderen. Bij gebruik door kinderen mag het product niet worden gebruikt zonder 
toezicht van een volwassene omdat deze kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt en tot 
verstikking kunnen leiden. Raadpleeg onmiddellijk een arts als dit gebeurt. 

5. Alle producten zijn onderworpen aan een gedegen kwaliteitsinspectie, u kunt er zonder 
zorgen gebruik van maken. 

6. Breng gebruikte knoopbatterijen altijd terug naar het lokale batterij-recyclingpunt. 


