
GPS TRACKER TICK

STRÁŽENIE MAJETKU A OBJEKTOV



STRÁŽENIE CENNÝCH 
PREDMETOV
drahé vybavenie, historické a umelecké predmety

ZABEZPEČENIE  
NEHNUTEĽNOSTÍ
dom, byt, chata, garáž, sklad

OCHRANA ŠPORTOVÉHO 
VYBAVENIA
golfové palice, hokejová výstroj, rybárska výbava, 
kanoe, surfová doska, vodný skúter

STRÁŽENIE DOPRAVNÝCH 
PROSTRIEDKOV
auto, motorka, bicykel, štvorkolka, karavan, príves, 
loď, skúter

OCHRANA STROJOV  
A TECHNIKY
stavebné, lesné a poľnohospodárske stroje

STRÁŽENIE MATERIÁLU 
tehly, obrubníky, palety, pletivá, piesok, štrk,  
trubky, dosky

ZABEZPEČENIE NÁRADIA
debne s náradím, elektrické vŕtačky, kolesá,  
stavebné ploty, lešenie

ZABEZPEČENIE  
KONTAJNEROV, UNIMO 
BUNIEK

ZABEZPEČTE TO,  
NA ČOM VÁM ZÁLEŽÍ

HLAVNÉ VÝHODY

Magnetický, drží na 
elektricky vodivých 

predmetoch

Vodotesný, nevadí 
mu špina ani prach

Výdrž batérie  
až 9 mesiacov 

na jedno nabitie

Detekcia uchytenia, 
viete, keď s ním 

niekto manipuluje



Výrobca:

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, SK
www.nam.sk

U trackeru TICK môžete v mobilnej aplikácii nastaviť zabezpečenie majetku a objektov podľa aktuálnej po-
treby. Od posielania polôh raz za čas až po neustále stráženie. Vyberte si medzi niekoľkými prevádzkovými 
režimami, ktoré majú vplyv na dobu prevádzky zariadenia v teréne bez nutnosti dobíjania. Predĺžite tak výdrž 
batérie zariadenia na jedno nabitie.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE TRACKERU

Vysvetlivky

Poloha – ako často tracker odošle do mobilnej apliká-
cie svoju polohu

Detekcia otrasu – akonáhle tracker zaznamená otras, 
odošle do aplikácie notifikáciu o poplachu

Notifikácia – doba, za ktorú tracker odošle notifikáciu o 
poplachu do aplikácie

Zmena režimu – doba, za ktorú môžete tracker prepnúť 
do iného režimu

Batéria – doba výdrže batérie na jedno nabitie

Detekcia náklonu – akonáhle tracker zaznamená ná-
klon, odošle do aplikácie notifikáciu o poplachu

Detekcia uchytenia – akonáhle s trackerom bude  
niekto manipulovať, tzn. zloží ho z kovového predmetu, 
odošle do aplikácie notifikáciu o manipulácii 

Prevádzkové režimy

Stráženie v úspornom režime

Stráženie v úspornom režime - náklon

Režim je vhodný pre stráženie vecí, pri ktorých ste nablízku  
a môžete zasiahnuť pri poplachu. Napríklad náradie v do-
dávke, golfové palice v aute alebo bicykel pri reštaurácii.

Režim je vhodný pre dlhodobé stráženie objektov. Naprí-
klad chata, kontejner, zložený materiál na stavbe alebo  
odstavené stroje.

Tracker v tomto režime nereaguje na otrasy, ale len na ná-
klon. Vhodné použiť napríklad na kontejnery, lešenie, zlože-
ný materiál nebo garážové dvere.
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kedykoľvek
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4 hodiny

najneskôr za  
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až 21 dní

až 262 dní
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Zásah

Čakám na príkaz

Pravidelne sa hlásim

Režim je vhodný pre dohľadanie majetku po krádeži.  
Poskytuje okamžité informácie o polohe objektu. Veľmi 
skracuje dobu prevádzky trackeru.

Režim je vhodný pre prípady, kedy chcete objekt odstrážiť 
a naďalej ho používať bez aktívneho stráženia. Tracker čaká 
na príkaz k prepnutiu do iného režimu.

Režim je vhodný pre prípady, kedy potrebujete informácie  
o polohe iba raz za hodinu, napr. sledovanie zásielok, kon-
tejnerov a pod. Stráženie je neaktívne.

Režim vhodný pre skladovanie trackeru. Všetky funkcie sú vypnuté.  
Tracker je možné zobudiť len priložením na nabíjaciu podložku.

1× za
12 hodín

každých 15 sek
(max. 15 minút)

1×  
za hodinu

áno

áno

áno

kedykoľvek 

kedykoľvek

najneskôr za 
hodinu

až 33 dní

až 30 hodín

až 56 dní

Stráženie s rýchlou odozvou

Úplne vypnúť


