
GPS TRACKER TICK

STŘEŽENÍ MAJETKU A OBJEKTŮ



STŘEŽENÍ CENNÝCH  
PŘEDMĚTŮ
drahé vybavení, náčiní, historické předměty

ZABEZPEČENÍ  
NEMOVITOSTÍ
dům, byt, chata, garáž, sklep, sklad

OCHRANA SPORTOVNÍHO 
VYBAVENÍ
golfové hole, hokejová výstroj, rybářské náčiní, 
kánoe, surfovací prkna, vodní skútry

STŘEŽENÍ DOPRAVNÍCH  
PROSTŘEDKŮ
auto, motorka, kolo, čtyrkolka, karavan, přívěs, 
loď, skútr

OCHRANA STROJŮ  
A TECHNIKY
stavební, lesní a zemědělské stroje

HLÍDÁNÍ MATERIÁLU 
cihly, obrubníky, palety, pletiva, písek, štěrk,  
trubky, desky

ZABEZPEČENÍ NÁŘADÍ
bedny s nářadím, elektrické vrtačky, kolečka,  
stavební ploty, lešení

HLÍDÁNÍ KONTEJNERŮ, 
UNIMO BUNĚK

ZABEZPEČTE TO,  
NA ČEM VÁM ZÁLEŽÍ

HLAVNÍ VÝHODY

Magnetický, drží na 
elektricky vodivých 

předmětech

Vodotěsný,  
nevadí mu špína  

ani prach

Výdrž baterie 
až 9 měsíců  

na jedno nabití

Detekce uchycení,  
víte, když s ním  

někdo manipuluje



Výrobce:

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, ČR
www.nam.cz

U trackeru TICK můžete v mobilní aplikaci nastavit zabezpečení majetku a objektů podle aktuální potřeby. 
Od posílání poloh jednou za čas až po neustálé střežení. Vyberte si mezi několika provozními režimy, které 
mají vliv na dobu provozu zařízení v terénu bez nutnosti dobíjení. Prodloužíte tak výdrž baterie zařízení na 
jedno nabití.

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ TRACKERU

Vysvětlivky

Poloha – jak často tracker odešle do mobilní aplikace 
svou polohu

Detekce otřesu – jakmile tracker zaznamená otřes, 
odešle do aplikace notifikaci o poplachu

Notifikace – doba, za kterou tracker odešle notifikaci  
o poplachu do aplikace

Změna režimu – doba, za kterou můžete tracker  
přepnout do jiného režimu

Baterie – doba výdrže baterie na jedno nabití

Detekce náklonu – jakmile tracker zaznamená náklon, 
odešle do aplikace notifikaci o poplachu

Detekce uchycení – jakmile s trackerem bude někdo 
manipulovat, tzn. sundá jej z kovového předmětu, 
odešle do aplikace notifikaci o manipulaci 

Provozní režimy

Střežení v úsporném režimu

Střežení v úsporném režimu - náklon

Režim je vhodný pro hlídání věcí, u kterých jste poblíž a mů-
žete zasáhnout při poplachu. Například nářadí v dodávce, 
golfové hole v autě nebo kolo u restaurace.

Režim je vhodný pro dlouhodobé hlídání objektů. Například 
chata, kontejner, složený materiál na stavbě nebo odstave-
né stroje.

Tracker v tomto režimu nereaguje na otřesy, ale pouze 
na náklon. Vhodné použít například na kontejnery, lešení,  
složený materiál nebo garážová vrata.

velká / malá 
citlivost

velká / malá 
citlivost

do 25 sekund
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při poplachu /

co 1 min  
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o 30°

kdykoli

nejdéle
za 4 hodiny

nejdéle
za 4 hodiny

až 21 dní

až 262 dní

až 262 dní

Zásah

Čekám na příkaz

Pravidelně se hlásím

Režim je vhodný pro dohledání majetku po krádeži. Posky-
tuje okamžité informace o poloze objektu. Velmi zkracuje 
dobu provozu trackeru.

Režim je vhodný pro případy, kdy chcete objekt odstřežit  
a nadále ho používat bez aktivního hlídání. Tracker čeká na 
příkaz k přepnutí do jiného režimu. 

Režim je vhodný pro případy, kdy potřebujete informace 
o poloze pouze jednou za hodinu, např. sledování zásilek, 
kontejnerů apod. Střežení je neaktivní. 

Režim vhodný pro skladování trackeru. Všechny funkce jsou vypnuté.  
Tracker je možné vzbudit jen přiložením na nabíjecí podložku.

1× za 
12 hodin

co 15 sek 
(max. 15 
minut)

1× za  
hodinu

ano

ano

ano

kdykoli

kdykoli

nejdéle  
za hodinu

až 33 dní

až 30 hodin

až 56 dní

Střežení s rychlou odezvou 

Úplně vypnout


