
 

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή 

 

 

Findlapa.com 

 

Περιεχόμενα συσκευασίας: 

         Lapa                         Μπαταρία CR1632                          Αυτοκόλλητο                          Οδηγίες 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας 
• Εύρος μέχρι 60m με οπτική επαφή 
• 1 χρόνο διάρκεια ζωής μπαταρίας 
• Με μπαταρία CR1632 (140mAh) που μπορεί να αντικαταστασθεί 
• Αδιάβροχο, βυθιζόμενο μέχρι 3m 
• Θερμοκρασία λειτουργίας ανάμεσα σε -20ΊC και 70ΊC. 

Συμβατές συσκευές: http://findlapa.com/devices 

 

Γρήγορος οδηγός: 
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Lapa App από το app store στο κινητό σας. 
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας. 
3. Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού Facebook σας ή του λογαριασμού Lapa. 
Αν δεν έχετε λογαριασμό Lapa, εγγραφείτε για να αποκτήσετε με το email σας και τον 
κωδικό πρόσβασης.  
 
Σημείωση: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Lapa σας από οποιοδήποτε συμβατό 
τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Lapa σας.  

http://findlapa.com/devices


Προσθέστε ένα Lapa: 
 
1. Ξεκινήστε την εφαρμογή στο smartphone σας. 
2. Πατήστε             και επιλέξτε Lapa 2. 
3. Πιέστε το κουμπί Lapa μέχρι να ακούσετε έναν ήχο. 
4. Δώστε στο Lapa ένα όνομα, μια περιγραφή και μια φωτογραφία. Μπορείτε να 
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το Lapa οποτεδήποτε πατώντας  
 

 

 

Ήχος τηλεφώνου: 

Πατήστε το κουμπί στο Lapa σας για 1 δευτερόλεπτο για να κάνετε το 

κινητό σας να χτυπήσει.  

Σημείωση: Το LED θα αναβοσβήνει εφόσον το κινητό σας χτυπάει και 

βρίσκεστε εντός εύρους λειτουργίας, αλλιώς το Lapa σας θα κάνει 

έναν ήχο σφάλματος. 

 

Σάρωση και ήχος: 

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε ένα Lapa. Πατήστε         για να το κάνετε να ηχήσει και         για 

να σταματήσει. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι κύκλοι, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε. Αν το ραντάρ 

δεν βρει το Lapa, περπατήστε αργά μέχρι να βρεθείτε μέσα στο εύρος του και 

οι κύκλοι αρχίσουν να γεμίζουν.  

Σημείωση: Θήκες τηλεφώνου, μεταλλικά μέρη και πυκνά εμπόδια 

δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα του Bluetooth και πιθανόν να μειώσουν 

το εύρος του Lapa στα 10 μέτρα. 

 

Λειτουργία ασφαλείας: 

Ενεργοποιήστε την λειτουργία ασφαλείας πατώντας        στο κάτω μέρος της οθόνης. Με 

αυτή τη λειτουργία τόσο το κινητό όσο και το Lapa σας θα ηχούν όταν θα χωρίζονται σε 

μεγαλύτερη απόσταση, από την απόσταση ασφαλείας. 



Σημείωση: Μόνο 3 Lapa μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη την λειτουργία 

ασφαλείας ταυτόχρονα. 

 

 

 

Τοποθεσία τελευταίου εντοπισμού: 

Δείτε την τελευταία τοποθεσία που εντοπίστηκε ένα Lapa πατώντας          στο 

κάτω μέρος της οθόνης. Εδώ μπορείτε να δείτε την τελευταία GPS τοποθεσία του 

Lapa σας όσο ήταν στο εύρος του δικού σας κινητού ή στο εύρος κινητού ενός 

άλλου χρήστη. 

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τις «Υπηρεσίες Τοποθεσίας» στο τηλέφωνό σας για να 

λειτουργήσουν σωστά οι χάρτες σας. 

 

Σιωπηλά σημεία: 

Πατήστε        στο πλευρικό μενού πλοήγησης για να δημιουργήσετε ένα 

σιωπηλό σημείο, προσθέτοντας την ασύρματη σύνδεσή σας, μέσα στην οποία 

το τηλέφωνό σας και το Lapa σας δεν ηχούν όταν θα χωρίζονται, κι ας είναι σε 

λειτουργία ασφαλείας. 

 

 

 

Οδηγός λειτουργίας: 

Πατήστε          στο πλευρικό μενού πλοήγησης για να έχετε πρόσβαση στον 

οδηγό της εφαρμογής.  

 

 

Κοινή χρήση με φίλους: 

Κάντε κοινή χρήση του Lapa σας πατώντας το          στο κάτω μέρος της 

οθόνης σας. Εισάγετε το email του χρήστη με τον οποίο θέλετε να κάνετε 

κοινή χρήση του Lapa. 

Όταν κάποιος κάνει κοινή χρήση ενός Lapa μαζί σας, θα λάβετε ένα email 

και μια ειδοποίηση για την πρόσκληση την οποία πρέπει να αποδεχτείτε. Αν 



δεν έχετε λογαριασμό θα προσκληθείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το email από το 

οποίο λάβατε την πρόκληση. 

Για να δείτε τα Lapa με τα οποία κάνετε κοινή χρήση, πηγαίνετε στο «Κοινά Lapa» στην 

αρχική οθόνη. 

Σημείωση: Μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι συνδεδεμένος με ένα Lapa κάθε φορά. 

 

Ρυθμίσεις: 

Ίχνος κοινότητας: Ανιχνεύστε ένα χαμένο Lapa παθητικά (όσο η 

εφαρμογή τρέχει στο background). 

Ειδοποιήσεις χαμένων Lapa: Ενημερωθείτε όταν περνάτε κοντά από 

χαμένα Lapa άλλων χρηστών. 

 

Αναφορά χαμένων Lapa: 

Αναφέρετε το Lapa σας ως χαμένο πατώντας         στο κάτω μέρος της 

οθόνης σας. Πατήστε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντίστοιχα. Με 

αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, θα ενημερώνεστε όποτε κάποιο μέλος 

της κοινότητας Lapa περάσει κοντά από το Lapa σας. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να δημοσιεύσετε την κατάσταση του Lapa 

σας στο Facebook και/ή να επιλέξετε την Κοινοποίηση. Με την κοινοποίηση, 

τα μέλη της κοινότητας Lapa που βρίσκονται κοντά στο Lapa σας λαμβάνουν 

ειδοποίηση για να σας βοηθήσουν να το βρείτε, και μπορούν να 

επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω email για να σας το επιστρέψουν. 

 

Αντικατάσταση Μπαταρίας: 

Το εικονίδιο            θα εμφανιστεί πάνω από ένα Lapa στην αρχική οθόνη όταν η 

μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί.  

1. Χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή clip  για να γυρίσετε το κάλυμμα αριστερόστροφα 

και αν το βγάλετε. 

2. Αντικαταστήστε την μπαταρία CR1632 με το σύμβολο (+) να κοιτάει προς τα 

πάνω. 

3. Βάλτε πάλι το κάλυμμα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. 

Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία άλλου 

τύπου.  



Αυτοκόλλητο Lapa: 

Μπορείτε να κολλήσετε το Lapa σας πάνω σε αντικείμενα χρησιμοποιώντας το 

αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Βγάλτε το αυτοκόλλητο από το χαρτί.  

 

2. Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο πάνω στο Lapa. 

   

3. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να βγάλετε το πίσω χαρτί. 

 

4. Κολλήστε το Lapa πάνω στο επιθυμητό αντικείμενο.  

 

 

Δήλωση Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 15 του κανονισμού FCC. Η χρήση της 
υπόκειται στις παρακάτω 2 συνθήκες: 
1) Η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. 
2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, 
συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που πιθανόν να δημιουργήσουν 
ανεπιθύμητες λειτουργίες στη συσκευή.  
Οποιεσδήποτε αλλαγές και παρεμβάσεις που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο, μπορεί να ακυρώσουν την δικαιοδοσία του χρήση να χρησιμοποιεί τη 
συσκευή. Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται  με τους περιορισμούς των 
ψηφιακών συσκευών κατηγορίας Β, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανονισμών 
FCC .Αυτοί οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν  προστασία ενάντια σε 
επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες και εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
σωστά μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. 
Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει εγγύηση πως δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές 
στο σήμα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, κάτι που μπορείτε να εξακριβώσετε 
ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή, σας συστήνουμε να προσπαθήσετε να 
διορθώσετε αυτές τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
 —Τοποθετήστε αλλού την κεραία λήψης. 
 —Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον δέκτη. 
 —Συνδέστε τη συσκευή σε άλλη πρίζα από αυτή του δέκτη. 
 —Συμβουλευτείτε έναν ειδικό. 
 
 
 
 
 



Δήλωση συμμόρφωσης (CE): 
Με την παρούσα η Lapa Studio, Lda δηλώνει ότι το Lapa συμμορφώνεται προς τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η δήλωση 
συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στο: http://findlapa.com/ce 

 

findlapa.com/FAQ 
support@lapa-app.com 
facebook.com/lapaapp 
twitter/findlapa 
findlapa.com 
findlapa.com/manual 
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