QuickStart manual for iPhone users
English - Installation of app TAG Tap
1) Your iPhone must be model 8 or newer and have the latest version of iOS 13 installed. Download
the app TAG Tap on App-store or scan the QR-code on the right bottom corner of the TAG manual
to download.
2) Go to your iPhone settings, swipe down and search for “TAG Tap” App.
Allow TAG Tap to access location, camera and mobile data.

Read temperature TAG
1) Open TAG Tap App, press “Read temperatures” and place your
iPhone (same line as the camera) at about 1 - 2 cm above the
TAG’s antenna. Hold phone still and wait for the results to be
displayed.
2) Add image if you need or swipe the screen from left to right to go
back and read another temperature TAG. To take picture, press
“add image” and simply press on the phone’s screen.
3) All data is automatically uploaded to TAG Portal.
Please don’t hesitate to contact TAG Sensors if additional support is
needed.
support@tag-sensors.com

Norsk - Installasjon av app TAG Tap
1) Din iPhone må være av modell 8 eller nyere og ha den siste versjonen av iOS 13 installert. Last ned
appen TAG Tap fra App Store eller skann QR-koden som du finner nederst til høyre i denne
manualen, for å laste ned.

2) Gå til din iPhone sine innstillinger, swipe ned og søk etter «TAG Tap» app. Gi appen tilgang til
lokasjon, kamera og mobildata.

Avles temperatur TAG
1) Åpne app TAG Tap og trykk “avles temperatur” og plasser iPhonen
(samme linje som kamera) ca. 1-2 cm over taggens antenne (nedre
del av taggen). Hold iPhonen i ro til resultatene vises på skjermen.
2) Tilføy bilde hvis nødvendig eller swipe fra venstre til høyre på
skjermen for å gå tilbake og les av en ny TAG. For å ta bilde, trykk
på “Legg til bilde” og trykk på skjermen for å ta bilde.
3) Alle data lastes automatisk opp til TAG Portal.
Vennligst ta kontakt med TAG Sensors hvis du har behov for
support.
support@tag-sensors.com

QuickStart manual for Android users
English - Installation of app TAG Tap
1) Your Android phone must be NFC compliant. Download the app TAG Tap on Google Play or scan
the QR-code on the right bottom corner of the TAG manual to download.
2) Enable location, NFC and WiFi/mobile data on your phone.

Read temperature TAG
1) Open app TAG Tap, wait 3 seconds, and place your phone at about 1 2 cm above the TAG’s antenna (lower half of the TAG). The NFC
antenna is most likely placed in the same line as the camera, but it
depends on the smartphone model. Hold phone still and wait for the
results to be displayed. Swipe from right to left to see temperature table
and more information.
2) Add image if you need or go back and read another temperature TAG.
3) All data is automatically uploaded to TAG Portal.
Please don’t hesitate to contact TAG Sensors if additional support is
needed.
support@tag-sensors.com

Norsk - Installation of app TAG Tap
1) Din Android telefon må støtte NFC kommunikasjon. Last ned appen TAG Tap via Google Play eller
scan QR-koden som du finner nederst til høyre i denne manualen, for å laste ned.
2) Slå på lokasjon, NFC og WiFi/mobil data på din telefon.

Avles temperatur TAG
1) Åpne appen TAG Tap, vent 3 sekunder og plasser telefonen ca. 1-2 cm
over taggens antenne (nedre del av taggen). NFC antennen er mest
sannsynlig plassert I samme linje som kameraet, men det avhenger av
mobilmodell. Hold telefonen i ro og vent til resultatene vises på
skjermen. Swipe fra høyre til venstre for å se temperaturtabell og mer
informasjon.
2) Tilføy bilde hvis nødvendig eller trykk tilbake for å avlese en ny TAG.
For å ta bilde, trykk på «Ta bilde» for å legge til bilde..
3) Alle data lastes automatisk opp til TAG Portal.
Vennligst ta kontakt med TAG Sensors hvis du har behov for support.
support@tag-sensors.com

