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XY4+
Parte frontal: botão triangular com o logotipo XY
Parte traseira: quatro pequenos furos, número 4

Alcance

Máximo de 100 metros (300 pés)

Duração da
bateria

3 a 5 anos

Tamanho da
bateria

CR3032

Dimensões

3,81 x 4,45 x 0,99 cm (1,5 x 1,75 x 0,39 pol.)

Peso

14,18 g (0,5 oz)

Este guia aborda exclusivamente nosso modelo mais novo, o XY4+. Guias de modelos mais antigos
podem ser encontrados em nosso site, xyfindit.com.
Observe que o modelo XY1 não é mais suportado. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo email support@xyfindit.com.

VERSÕES MAIS ANTIGAS

XY2

XY3

XYGPS

REQUISITOS DE SISTEMA E CONFIGURAÇÕES DO XY FIND
IT
ANDROID
O aplicativo XY Find It para Android requer Android 5 ou superior.
Os serviços de Bluetooth, localização e internet devem ser habilitados.

Importante: o XY Find It é compatível somente com as plataformas Android e iOS.
Ele não é compatível com outros sistemas operacionais.

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Certifique-se de que as funções de Bluetooth e localização estejam ativadas nas configurações
do seu aparelho.
Se você nunca usou o XY Find It, abra o aplicativo Google Play Store no seu smartphone ou
tablet Android.
Procure por "XY Find It" usando a barra de pesquisa. O XY Find It será o primeiro resultado.
Toque no botão "Instalar" para instalar o XY Find It.
Toque em Abrir quando a instalação estiver concluída.

Quando o app solicitar algum tipo de acesso, toque em
Permitir.
Para criar uma nova conta do XY Find It, toque em Join
(ingressar).

INSTRUÇÕES DE
CONFIGURAÇÃO
COMO CRIAR UMA CONTA
Digite seu nome, sobrenome, endereço de
e-mail, número de telefone e senha.
Para ver se a senha foi digitada
corretamente, basta marcar a opção
“show password” (mostrar senha).

Após

terminar,

toque

em

"join" (ingressar).
Agora você está conectado! Você verá
um mapa e alguns controles.

INSTRUÇÕES DE
CONFIGURAÇÃO
COMO ADICIONAR SEU PRIMEIRO
LOCALIZADOR
Para adicionar seu primeiro localizador XY,
toque no sinal de mais no canto superior
direito.

Pressione duas vezes o botão do seu localizador
XY.

Quando seu celular detectar o localizador, toque
em "Next" (avançar).

Defina um nome para seu localizador XY no
campo que diz "What will you attach XY to?" (o
que você vai vincular ao XY?). Por exemplo,
"chaves" ou "carteira".

INSTRUÇÕES DE
CONFIGURAÇÃO
COMO ADICIONAR SEU PRIMEIRO
LOCALIZADOR (CONTINUAÇÃO)

Adicione uma foto do item que você está
rastreando.
Toque no ícone de câmera. Selecione "Camera"
(câmera) ou "Gallery" (galeria).
Toque em Permitir para que o XY Find It
possa acessar sua câmera ou suas fotos.
Selecione ou tire uma foto e toque em "OK"
para adicionar uma foto ao seu localizador
XY.
Quando terminar, toque em "save" (salvar).

Agora seu localizador XY aparecerá na parte
inferior da tela, abaixo do mapa.
A última localização detectada será focalizada
no mapa.
Agora seu localizador XY está pronto para ser
usado!

COMO USAR SEU
XY4+

Toque na imagem do seu localizador XY para
fazê-lo aparecer e ser focalizado no mapa.
O marcador representa seu localizador. A bolinha
azul representa seu celular.
Seu celular é capaz de detectar a proximidade
em relação ao localizador XY, mostrando
indicações de distância, como "Near" (perto).
Quanto menos obstáculos houver no caminho
entre o celular e o localizador XY, maior será o
alcance de detecção do seu celular.

Toque em "Find It" (encontrar) para fazer seu
localizador XY apitar.
A função KeepNear (manter por perto) permite
que seu celular avise quando o localizador XY
ficar de alcance. Para ativá-la, toque em
KeepNear.

Toque no ícone de engrenagem à direita
do nome do localizador XY para alterar
suas configurações.

COMO USAR SEU
XY4+
COMO ALTERAR AS
CONFIGURAÇÕES DO
LOCALIZADOR

Aqui é possível alterar o nome do seu
localizador XY ou a foto associada a ele.
Se o localizador XY estiver por perto,
toque em "Find It Song" (música para
encontrar) para alterar a música tocada
pelo seu localizador XY.

Toque no nome de uma música e depois em
Preview Song (amostra da música) para ouvila no localizador XY.
Se você testar alguns toques e seu celular
não conseguir mais carregá-los, tente
desativar o Bluetooth por alguns segundos
nas configurações do celular.
Para salvar as alterações, toque na marca de
seleção no canto superior direito.
Para remover o localizador XY da sua conta,
toque em "Remove From Account" (remover
da conta).

DICA: se você precisar mudar o volume do
localizador XY, tente usar toques diferentes.

MENU DO APLICATIVO XY FIND IT
CONFIGURAÇÕES
Toque no ícone das três linhas no canto
superior esquerdo.
Toque no seu nome e endereço de e-mail para
acessar as informações da sua conta.
Toque no ícone de lápis no canto superior direito para editar.

Você pode alterar sua foto, nome, número de telefone, endereço de e-mail ou senha.
Toque no botão grande vermelho para sair da sessão ou toque na marca de seleção no canto
superior direito para salvar as alterações.

Em Settings (configurações), a opção
"Autostart" (início automático) permite iniciar o
aplicativo automaticamente quando o celular é
inicializado.

A função "Vibrate on notify" (vibrar ao notificar)
permite que seu celular vibre ao receber um alerta
do KeepNear (manter por perto).
A opção "KeepNear sensitivity" (sensibilidade do
KeepNear) permite que você defina quando receber
alertas do KeepNear. Quanto maior a sensibilidade,
mais facilmente o alerta será acionado.
"Battery saver mode" (modo de economia de bateria)
significa que o XY Find It funcionará menos quando
estiver sendo executado passivamente, usando
menos bateria. Isso poderá afetar a funcionalidade.

MENU DO APLICATIVO XY FIND IT
CONFIGURAÇÕES

Toque em "Help" (ajuda) no menu para ver quatro
opções: Feedback (comentários), Help Center
(central de ajuda), Nearby (próximo) e About
(sobre).
Toque em "Feedback" (comentários) para enviar
uma mensagem à nossa equipe de suporte. Para
anexar arquivos, toque no ícone de clipe de papel.
Caso você queira anexar arquivos, como capturas
de tela, antes de enviar a mensagem toque no ícone
de clipe de papel no canto superior direito. Nossa
equipe enviará uma resposta ao endereço de e-mail
que você utiliza para fazer login na conta.

A opção "Help Center" (central de ajuda) permite abrir nossa central de ajuda no seu navegador
padrão.
A opção “Nearby” (próximo) mostra uma lista com
todos os localizadores XY detectados perto do seu
celular.

A opção "About" (sobre) exibe informações importantes sobre o aplicativo XY Find It e seu celular.
A opção "Store" (loja) mostra nossa loja direta on-line, onde você pode adquirir mais localizadores
XY.

A opção "Exit" (sair) encerra o aplicativo XY Find It e impede sua execução automática em
segundo plano.

Quando você fecha o aplicativo, ele ainda é executado em segundo plano para poder rastrear
seus localizadores XY. Porém, se você usar a opção Exit, o aplicativo será encerrado
completamente.

Isso permite economizar bateria do celular, mas os localizadores XY não são rastreados.
Agora você está pronto para usar o XY Find It!

CONTATO

VISITE-NOS ON-LINE
XY Findables: xyfindit.com
Empresa e investimentos XY: xy.company
Rede XYO: xyo.network

ENVIE UM E-MAIL
Suporte ao cliente e técnico: support@xyfindit.com
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Geral: contact@xyfindit.com
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