Čo je to TICK?
TICK je malé a nenápadné zariadenie, ktoré dokáže
vysielať GPS signál.
Pomocou GPS signálu dokážete TICK lokalizovať
kdekoľvek na svete. Veľmi rýchlo a pohodlne získate
prehľad o všetkých, TICKom strážených,
predmetoch.

Ako správne používať TICK?

Hlavné charakteristiky zariadenia
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Výdrž batérie na jedno nabitie až 262 dní
Jednoduché ovládanie cez aplikáciu v smart
telefóne
Na výber až zo šiestich režimov stráženia
Možnosť zasielania pravidelných mesačných
výpisov o stave a pohybe TICK
Zabudované magnety umožňujú uchytenie na
kovový povrch
Prevádzková teplota zariadenia je -20°C až
+55°C
TICK je vodeodolný

Tip pre Vás!

Máte radi turistiku?
S TICKom sa o Vás už
Vaši blízky báť nebudú.
Vďaka vysokej odolnosti
a dlhej výdrži batérie, je
TICK na turistiku ako
stvorený.

Balenie obsahuje
▪
▪
▪
▪

TICK – GPS Lokalizátor
Bezdrôtovú nabíjačku
Nabíjací USB kábel
Adaptér
Zariadenie a nabíjačku je možné zakúpiť
aj samostatne.

Prevádzkové
režimy TICKu

Detekcia
otrasu

Čas do
poplachu

Informácie
o polohe

Detekcia
uchytenia
(magnet)

Detekcia
náklonu

Zmena
režimu

Výdrž
batérie

ano

kedykoľvek

až 21 dní

ano

najskôr za 4
hodiny

až 262 dní

najskôr za 4
hodiny

až 262 dní

Stráženie s rýchlou odozvou:
Režim je vhodný na stráženie vecí,
pri ktorých ste nablízku a možete
zasiahnúť pri poplachu. Napr. náradie
v dodávke, bicykel pri reštaurácii a.i.

veľká/malá
citlivosť

do 25 sekund

Poplach: každých
10s,
Pohyb: každú
minútu

Stráženie v úspornom režime:
Režim je vhodný k dlhodobému
stráženiu vecí alebo objektov.
Napr. chata, kontajner, stroje alebo
materiál na stavbe a.i.

veľká/malá
citlivosť

do 90 sekund

Poplach: každých
10s,
Pohyb: každú
minútu

Stráženie v úspornom režime
- náklon:
Zariadenie v tomto režime nereaguje
na otrasy ale iba na náklon. Požitie
napr. na kontajner, garážovú bránu a.i.

do 90 sekund

Poplach: každých
10s,
Pohyb: každú
minútu

ano

min. o 30°

Zásah:
Režim je vhodný k dohľadaniu
majetku po krádeži. Systém posiela
okamžité informácie o polohe
majetku.
Nevýhodou je nižšia výdrž batérie.

Každých 15s
(max. 15 min.)

ano

kedykoľvek

až 30 hodín

1x za
12 hodín

ano

kedykoľvek

až 33 dní

1x za hodinu

ano

najskôr za
hodinu

až 56 dní

Čakám na príkaz
Režim je vhodný ak chcete zariadenie
deaktivovať a následne ho používať
bez aktívneho stráženia. TICK čaká na
príkaz k prepnutiu do iného režimu.
Pravidelne sa hlásim
Režim je vhodný v prípade ak
potrebujete informácie o polohe 1x
za hodinu, napr. pri sledovaní zásielok,
kontajnerou a.i. Stráženie je v tomto
režime neaktívne.
Úplne vypnutie

Režim je vhodný na skladovanie zariadenia. Všetky funkcie sú vypnuté. Zariadenie sa zapne až
po priložení na nabáíjačku

Hlavné výhody aplikácie
Okrem zmeny režimov môžete pomocou aplikácie zmeniť názov
zariadenia na napr. „Bicykel“ a výstižne si tak povenovať všetky
TICKy, ktoré aktuálne používate.
V aplikácii súčasne získavate podrobný a aktuálny prehľad
o polohe, stave batérie ako aj podrobnosti o aktuálnom
zvolenom režime každého Vášho zariadenia TICK.
Vďaka upozorneniu na nízky stav batérie sa Vám nikdy nestane,
že TICK zabudnete dobiť.
Ak sa TICK nachádza v prostredí, ktoré nepoznáte, aplikácia Vás
k TICKu dokáže, vďaka zabudovanej navigácii, priviesť.

Tip pre Vás!

Zabezpečte si stavebnú techniku a materiál vhodným
rozložením a kombináciou viacerých TICKov.

Chráňte svoje deti na ceste zo
školy tým, že budete mať
informácie o ich pohybe.

V prípade ak máte záujem o zakúpenie alebo
prenájom TICK – GPS Lokalizátora
neváhajte nás kontaktovať na:
tatrapol@tatrapol.sk
0905 574 018
Nemcovej 30
Košice 040 01

Distribútor:

Výrobca:

Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti TATRAPOL, s.r.o., IČO: 31637922, Nemcovej 30, 040 01 Košice. Akékoľvek
použitie tohto dokumentu na komerčné účely, bez písomného súhlasu spoločnosti TATRAPOL, s.r.o., je zakázané.

