How To Use Find My Iphone
Find My Iphone dari Apple

Saat diaktifkan, Mode Hilang akan mengunci lokasi perangkat. IPhone hilang dan
dicuri setiap hari, tetapi untungnya Apple memiliki alat yang kuat yang tertanam
dalam iOS yang akan menjaga data Anda aman dan tidak dapat digunakan jika
salah tempat atau dicuri oleh pencuri. Jika Anda telah mengatur Berbagi
Keluarga Apple, Anda akan melihat perangkat anggota keluarga Anda di samping
perangkat Anda sendiri, tetapi Anda tidak akan dapat memasukkannya ke Mode
Hilang kecuali Anda dapat memberikan kata sandi akun iCloud anggota keluarga
itu
Google telah meluncurkan pembaruan ke hub pengaturan privasi Akun Saya, yang mencakup fitur baru
yang disebut Bantuan, Bantuan, Pencarian, dan Dukungan untuk perangkat Android dan iOS.
Saat diaktifkan, Mode Hilang akan mengunci lokasi perangkat. IPhone hilang dan dicuri setiap hari,
tetapi untungnya Apple memiliki alat yang kuat yang tertanam dalam iOS yang akan menjaga data Anda
aman dan tidak dapat digunakan jika salah tempat atau dicuri oleh pencuri. Jika Anda telah mengatur
Berbagi Keluarga Apple, Anda akan melihat perangkat anggota keluarga Anda di samping perangkat
Anda sendiri, tetapi Anda tidak akan dapat memasukkannya ke Mode Hilang kecuali Anda dapat
memberikan kata sandi akun iCloud anggota keluarga itu.
Cukup masuk ke aplikasi Find My iPhone untuk melihat perangkat Anda yang hilang di peta, mainkan
suara untuk membantu Anda menemukannya, gunakan Mode Hilang untuk mengunci dan melacaknya,
atau menghapus semua informasi pribadi Anda dari jarak jauh. Jika Anda tidak dapat menggunakan
Mode Hilang karena Temukan iPhone Saya tidak diatur pada perangkat Anda yang hilang, lihat artikel
Dukungan Apple Jika iPhone, iPad, atau iPod touch Anda hilang atau dicuri. Saat Anda mencari
perangkat Anda, iCloud juga memungkinkan Anda mengaktifkan Mode Hilang iPhone Anda, yang
menguncinya dengan pin 4 digit sehingga tidak ada yang dapat menggunakannya. Ini juga memberi
Anda opsi untuk menampilkan pesan marabahaya khusus di layar kunci dengan informasi kontak
penting.
Mengaktifkan Mode Hilang adalah cara yang bagus untuk mengembalikan iPhone, iPad, atau Mac Anda
ke tangan Anda. Di luar menonaktifkan pemberitahuan, mengunci ponsel Anda, dan menampilkan pesan
khusus, Lost Mode juga akan membekukan sementara akun Apple Anda, dan menangguhkan semua
kartu yang terpasang padanya. Ini dapat terjadi bahkan jika ponsel Anda offline yang cukup
mengesankan. Mode Hilang (ini memungkinkan Anda mengunci dan melacak) perangkat, dan berikan
informasi kontak - seperti menampilkan nomor telepon pada iPhone Anda yang hilang), dan Hapus
perangkat.

Jika Anda telah menginstal aplikasi pelacakan lokasi seperti GPS Location Tracker, CocoSpy Cell Phone
Tracker, atau iTrack pada perangkat Anda yang hilang, gunakan untuk melacak iPhone yang hilang atau
dicuri. Jadi, segera setelah Anda menemukan bahwa iPhone Anda telah dicuri atau hilang, Anda
mencoba melacaknya. Anda juga dapat mengaktifkan Mode Hilang. ”Anda akan membiarkan Anda
mengunci perangkat dari jarak jauh dan membiarkan Anda mengatur kode sandi, mencegah calon
pencuri menggunakannya. Dalam Mode Hilang, iPhone ini telah hilang.
Jika iPhone Anda hilang atau dicuri, Anda dapat dengan cepat melacaknya atau menggunakan aplikasi
Find My iPhone di perangkat iOS lain (milik Anda atau orang lain). Untungnya, fitur Find My iPhone
memungkinkan Anda melacak dengan mudah perangkat yang hilang, gagal, mengunci atau
menghapusnya dari jarak jauh. Kami menunjukkan kepada Anda cara menemukan, mengunci, atau
menghapus iPhone Anda.
Pilih perangkat Anda yang dicuri atau hilang, lalu tekan "Hapus iPhone." Alat ini akan menanyakan
apakah Anda yakin dengan iPhone Anda, yang tidak hanya akan menghapus konten dan pengaturan
Anda. Saat dalam Lost Mode, Anda dapat melacak ponsel Anda ke ponsel Anda. Mode Hilang mengunci
perangkat Anda dengan kode sandi.
Tetapi aplikasi ini memiliki fitur-fitur lain yang berguna jika Anda benar-benar kehilangan perangkat
Anda, termasuk lokasi, Mode Hilang, dan fitur penghapusan data jarak jauh. Setelah memulihkan
perangkat Anda, Anda dapat masuk ke iPhone Saya di iCloud dan klik tombol "Mode Hilang" dan
kemudian "Hentikan Mode Hilang" untuk membuka kunci ponsel Anda dan menghentikan pelacakan.
Pertama dan terpenting, jika Anda kehilangan iPhone, Anda dapat masuk ke akun iCloud dan
menggunakan fitur "Find My iPhone".
CARA MELACAK HP SMARTPHONE YANG HILANG ATAU DICURI https://www.oktrik.com/2017/12/cara-melacaksmartphone-yang-hilang.html

