NÁVOD

Blahoželáme Vám k rozhodnutiu zabezpečiť svoj majetok vyhľadávacím
systémom SNOOPER. Tento systém efektívne a diskrétne stráži Váš majetok. V
prípade, že Váš majetok bude odcudzený, systém SNOOPER Vám dáva možnosť
ho v krátkej dobe lokalizovať.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Pri dodržaní
všetkých pokynov Vám bude SNOOPER spoľahlivo slúžiť a dá Vám pocit
pokojného spánku.

Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Váš SNOOPER Tím
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Obsah balenia:
Satelitný vyhľadávací systém SNOOPER
2 ks batérií R123 ( sú uložené vo vnútri zariadenia )
Aktivačné kódy
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POUŽITIE A VÝHODY
- vyhľadanie auta alebo iného dopravného prostriedku,
- jednoduchá obsluha a inštalácia,
- dlhá životnosť,
- odosielanie informačných správ do e-mailovej schránky užívateľa,
- archivácia zaznamenaných pozícií.
AKO SNOOPER PRACUJE
Pod jeho obalom sa skrýva GSM modem a GPS prijímač, mikroprocesor a batérie. Zariadenie
má 4 pracovné cykly, ktoré môžeme ľubovoľne meniť.
Za štandardné nastavenie však považujeme:
- odvysielanie kontrolnej správy 1x za deň, zapnutie zariadenia 2x za deň ,, DLHÝ PROFIL
ZARIADENIA ,,
- vo Vašom internetovom profile si môžete nastavenia zariadenia meniť.
Pred zmenou profilu odporúčame skontrolovať stav batérií. Minimálny odporučený limit
batérií je 25 %.
Pozn.: Pokiaľ sa nepodarí zistiť polohu, znamená to, že GPS signál je v danom mieste rušený.
Príslušné políčka budú prázdne. V informačnej správe je odkaz na vypočítanú približnú polohu
zariadenia.
Zariadenie odošle upozornenie o stave batérií na email alebo mobilný telefón majiteľa
zariadenia ( e mail a telefónne číslo, ktoré je zadané do systému po 1. registrácii zariadenia
v záložke konfigurácia, nastavenie zariadenia).
UŽÍVATEĽSKÉ POVELY
Užívateľ má k dispozícii niekoľko jednoduchých povelov pre komunikáciu so zariadením.
Povely sú prednastavené v internetovom profile zariadenia. Viac o aplikácii str. 8
POPIS POVELOV
Krátky
Každé 2 hodiny sa zariadenie zapne, každé 4 hodiny pošle svoju polohu na mail.
Stredný
Každé 4 hodiny sa zariadenie zapne, každých 12 hodín pošle svoju polohu na mail.
Dlhý - Štandard
Každých 12 hodín sa zariadenie zapne, každých 24 hodín pošle svoju polohu na mail.
Spojitý
Uvedie zariadenie do on-line prevádzky. Automaticky sa vypne po 24 hodinách.
Vyžiadanie aktuálnej pozície
Aktívne tlačidlo Mapa. Zistenie aktuálnej polohy v najbližšom pracovnom cykle.

NASTAVENIE
SNOOPER si môžete nastaviť po prihlásení na stránke www.safesystems.sk
v sekcii SNOOPER alebo na www.safesnooper.eu.
SNOOPER potvrdí každú novú konfiguráciu e mailom. Dátum a čas prijatí
novej konfigurácie je uložený v profile zariadenia.
INŠTALÁCIA
Zariadenie môžete umiestniť do automobilu, motocyklu, snežného skútra, štvorkolky, a pod..
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Použiť ho možno na stavebné stroje, kamión, kontajner, vagón, príves.
Zariadenie je prachotesné, nie je vodotesné.
Zariadenie odporúčame umiestniť na bezpečnom a skrytom mieste, ale aby zostalo dostupné
pre prípadný servis ( batožinový priestor automobilu, medzi strechu a čalúnenie, do sedadla,
motorový priestor, ak sa zatesní...). V automobile je možné zariadenie inštalovať na
ľubovoľnom pohodlnom mieste, napríklad do dverí, do sedadiel atď. Ak bude SNOOPER
použitý v kombinácii s havarijným poistením, zariadenie nainštaluje autorizované stredisko,
ktoré vystaví doklad o inštalácii.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Zariadenie je otestované a funkčné. Práva k SIM karte sú vyhradená pre spoločnosť SAFE
systems SK s.r.o. IČO: 36247936. Zneužitie SIM karty sa trestá podľa platných právnych
predpisov.
Batérie CR123A sú pre SNOOPER jediným odporúčaným typom batérií. Odporúčame batérie
Ultimate Lithium s dlhou životnosťou, tepelnou odolnosťou a zanedbateľným samovybíjaním.
Stav kapacity batérií je indikovaný v každej kontrolnej správe, venujte tejto informácii náležitú
pozornosť. Napätie nových batérií je 3 V. Koniec práce zariadenia nastáva pri 25 % kapacity
batérií. S výmenou batérií nečakajte až do ich úplného vybitia.
Zariadenie SNOOPER je akceptované poisťovňami pre produkty havarijného poistenia.
Aktuálny zoznam poisťovní, ktoré akceptujú zariadenie SNOOPER, nájdete na stránkach
www.safesystems.sk Pre akceptáciu je nutné mať k zariadeniu SNOOPER aktívnu
internetovú aplikáciu, cez ktorú sa odosielajú nastavenia zariadenia.

REGISTRÁCIA
SAFE systems SK s.r.o.
Kuzmányho 446/3 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 247 936 | IČ DPH: SK2021630908 | Prev.: Vajnorská 135 │831 04 Bratislava
tel.: +421 944 442 441 | e-mail: info@safesystems.sk | www.safesystems.sk
ver. 151006

6

Postup pri aktivácii zariadenia SNOOPER
- Na stránke www.safesystems.sk pod logom SNOOPER otvorte záložku registrácia.
Vyplňte prihlasovací formulár. Identifikačné číslo (ID) zariadenia a aktivačný kód je
súčasťou balenia. Prihlasovacie meno, ktoré si zvolíte, slúži ako prístup do profilu, heslo
si zvolíte až po doručení aktivačného e-mailu na zadanú e-mailovú adresu. Prílohou e
mailu je doklad o registrácii do systému SNOOPER. Tento kód slúži ako potvrdenie
o registrácii. Je dôležité vyplniť všetky polia formulára. Na uvedenú e-mailovú adresu
budú následne odosielané faktúry za prevádzku systému.
- Základná cena a obchodné podmienky sú dostupné na www.safesystems.sk.
- Pred odoslaním registrácie je potrebné potvrdiť podmienky používania. Ich znenie
nájdete na www.safesystems.sk.
- Po vyplnení registrácie bude odoslaný kontrolný email na zadanú e-mailovú adresu.
Postupujte podľa pokynov v kontrolnom emaily.
- Zadajte komunikačný email do aplikácie (na tento email budú odosielané správy zo
zariadenia)
- Vyčkajte na prvý email zo zariadenia. Prvý email príde najneskôr do 24 hodín od
odoslania registrácie.
- Ak všetko prebehlo v poriadku, prihláste sa do aplikácie zvoleným menom a heslom.
- Skontrolujte všetky údaje v záložke ,,SPRAVOVAŤ ZARIADENIA,,
- Do internetovej aplikácie je nutné sa registrovať do 30 dní od zakúpenia zariadenia.
Internetová aplikácia je povinnou súčasťou produktu v kombinácii s havarijným
poistením.
Skrátený postup registrácie zariadenia
1. Prihláste sa na www.safesystems.sk - SNOOPER - viac INFO. - Registrácia
2. Zvoľte PRIHLASOVACIE MENO zadajte prístupové kódy (sú súčasťou balenia)
3. Vyplňte registračný formulár a registrujte sa
4. Na Vami zadanú e mailovú adresu bude odoslaný kontrolný email
POSTUPUJTE PODLA POKYNOV. POZOR!! Zvolené prihlasovacie údaje starostlivo
uschovajte
5. Pri prvom prihlásení do aplikácie zadajte emailovú adresu, na ktorú budú
odosielané informačné správy.
6. História pozícií je dostupná v aplikácii záložka MAPA
Viac informácií nájdete v užívateľskom návode , alebo na www.safesystems.sk

INTERNETOVÁ APLIKÁCIA SNOOPER
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Váš SNOOPER je registrovaný v internetovej aplikácii na www.safesystems.sk. Vstup do
aplikácie je chránený menom a heslom. Prihlasovacie údaje si zvolíte pri 1. registrácii (viď
REGISTRÁCIA).
Všetky nastavenia je možné urobiť cez internetovú aplikáciu. Výrobca odporúča ponechať
základné nastavenie ,, Dlhý profil,,. Toto nastavenie šetrí kapacitu batérií.
1. Po prihlásení do aplikácie v záložke ,,Mapa,, sa zobrazuje posledná odoslaná poloha
zariadenia. V tejto záložke sú archivované kompletné polohy zo zariadenia. Pokiaľ má
užívateľ v prevádzke viacero zariadení, tak sú archivované polohy zo všetkých
zariadení. V menu si môžete vybrať históriu každého zariadenia.
2. Pridanie nového zariadenia je možné v záložke ,, Pridať SNOOPER,,. Ak si zakúpite
nové zariadenie, stačí vyplniť registračný formulár. Zariadenie bude automaticky
pridané do Vašej skupiny. Prihlasovacie meno a heslo sa nemení. História sa bude
zobrazovať v záložke ,,Mapa,,.
3. V záložke ,, Spravovať,, je možné editovať zariadenia a vozidlá. Pokiaľ sa rozhodnete
vložiť zariadenie do iného vozidla, musíte ako prvý krok vytvoriť nové vozidlo vo
Vašom profile vyplnením formulára v záložke pridať vozidlo. O zmenu je nutné
požiadať cez kontakty uvedené na www.safesystems.sk
Ak je vozidlo vytvorené, v záložke ,,spravovať zariadenia,, , ukončíte činnosť zariadenia
v pôvodnom automobile a pridelíte zariadenie novému automobilu. V takom prípade
je zodpovedný majiteľ za to, že je zariadenie skutočne uložené v automobile, ktorému
je pridelené v aplikácii.
POZOR!! Zariadenie nie je možné prideliť k automobilu pokiaľ je aktívne v inom
automobile. Ukončenie a nová aktivácia je v záložke ,,Spravovať zariadenia,,.
4. Nastavenie profilov zariadenia je možné v záložke ,, Spravovať zariadenia,, a
,, Nastavenie zariadenia,,. Tu je možné si vybrať zariadenie , na ktorom budete meniť
profil. Po vybratí zariadenia si vyberte jeden z možných profilov. Popis profilov je na
str. 5 tohto návodu. Po vybratí profilu sa zobrazí popis nastavení, ktoré sa chystáte
odoslať. Venujte prosím zvýšenú pozornosť tomuto popisu.
Po potvrdení vybranej konfigurácie bude odoslaný povel do zariadenia. O prijatí
konfigurácie budete informovaní emailom.
Nastavenie informačných emailov. Vo vašom profile si môžete nastaviť niekoľko
emailových adries kam má zariadenie odosielať informácie. Nastavenie SMS je
nastavené iba pre informácie o stave batérií. Zaradenie odošle na zadané telefónne
číslo ( SMS o potrebe výmeny batérií. Ostatné nastavenia nájdete v záložke ,,Spravovať
zariadenia,, Nastavenie zariadenia,,.
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Podmienky prevádzky autonómneho vyhľadávacieho systému SNOOPER.
1.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi službu, spočívajúcu v zabezpečení GPS
monitorovania automobilu prostredníctvom autonómneho systému SNOOPER.
2.
Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie
osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné. Faktúry budú doručované na emailovú adresu zadanú pri registrácii zariadenia.
3.
Objednávateľ je povinný poskytovateľovi súčinnosťou v prípade potreby ak si to stav systému
alebo okolité podmienky vyžadujú. Objednávateľ je povinný dbať na správnu funkciu systému
a o akýchkoľvek Závadách informovať poskytovateľa. Objednávateľ je povinný mať zariadenie
SNOOPER neustále v registrovanom automobile a meniť batérie podľa pokynov.
4.
Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade je povinný informovať
poisťovňu, ktorá zabezpečenie v predmetnom automobile akceptovala, o ukončení prevádzky
systému SNOOPER.

Aktuálne podmienky sú dostupné na www.safesystems.sk
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PORUCHY A ICH RIEŠENIE
Ak zariadenie neodosiela informačné emaily
- skontrolujte či máte v profile zadanú správnu a funkčnú emailovú adresu
- skontrolujte alebo vymeňte batérie
Ak lokalizačný report prichádza v neúplnom formáte
GPS signál nie je prijímaný, umiestnite zariadenie na iné miesto s lepším signálom.
Pokiaľ si neviete poradiť s daným problémom, kontaktujte našu technickú podporu:
info@safesystems.sk GSM: +421 948 300 131, +421 944 442 441

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Po uplynutí doby životnosti zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom
likvidácie ho odovzdajte na miestach určených na zber starej elektroniky, kde bude prijaté
zadarmo k odbornej likvidácii. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje
a životné prostredie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale
odovzdajte ich na miestach, ktoré zaisťujú recykláciu batérií.
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Záručné podmienky sa riadia platnými predpismi SR, predovšetkým Občianskym
a Obchodným zákonníkom. Na zariadenie je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu
zakúpenia koncovým užívateľom. Na batérie je záruka 6 mesiacov.
Výrobok:
SNOOPER

ID/ identifikačné číslo zariadenia

Dátum predaja a miesto uloženia v automobile

Pečiatka a podpis predajcu

V prípade poruchy zariadenia kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko. Technické
dotazy a pripomienky zasielajte na adresu: info@safesystems.sk.
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Akceptované poisťovňami
Akce

