
Průvodce aktivací a nastavením služby
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1. Otevřete internetový prohlížeč ve svém počítači a do pole adresy zadejte my.tractive.com.


2. Nyní si vytvořte uživatelský účet Tractive (Create new Account) nebo se přihlaste pomocí 
svého facebookového profilu (Sign in with Facebook). Pokud již vlastníte uživatelský účet 
Tractive, zvolte možnost Přihlásit se (Sign In). 

1. VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
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3. Vyplňte požadované údaje a stiskněte tlačítko Create Account (vytvořit účet). 


POZN.: Vytvořením uživatelského účtu souhlasíte se Zásadami ochrany soukromí společnosti 
Tractive GMBH.
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1. V levé horní části modrého menu vyberte možnost Activate a Tracker (aktivovat tracker).

2. Do volného řádku zadejte unikátní kód, který se nachází na spodní části vašeho Tractive® 

GPS Trackeru a stiskněte tlačítko NEXT (dále).

2. AKTIVACE TRACTIVE® GPS TRACKERU
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3. Z rolovací nabídky zemí vyberte Czech Republic (Česká republika) a stiskněte NEXT (dále). 


POZN.: Výběr země přímo ovlivňuje správné nastavení a korektní fungování Tractive® GPS 
Trackeru.
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3. VÝBĚR TARIFU A ZPŮSOBU PLATBY

1. Příklad: Chcete aktivovat tarif BASIC s platností na 1 měsíc. Myší označíme tlačítko 
SELECT (vybrat) v levém sloupci – tlačítko musí být modré. 


2. Vyberte NEXT (dále) v pravém dolním rohu pro pokračování.

POZN.: V případě, že plánujete službu využívat s přestávkami nebo plánujete její přerušení, 
zvolte servisní plány s měsíčním plněním. V tom případě se služba obnovuje automaticky vždy  
3 dny před ukončením smluvního plnění a odečítá se platba z vašeho účtu. 

Detailní specifikaci servisních plánů najdete na https://tractive.com/cs/gps/#plans.
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3. V případě, že chcete opravdu využívat službu pouze v základním provedení BASIC, vyberte 
černý text v dolní části nově otevřeného okna “or proceed with BASIC service”. Pokud jste 
si volbu rozmysleli, zvolte PREMIUM.
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4. Protože jste v předchozím kroku zvolili tarif BASIC, máte na výběr ze 3 možností úhrady:

A. MONTHLY – úhrada je prováděna po jednotlivých měsících (4,99 EUR). 3 dny před 

vypršením daného období se služba obnovuje automaticky a odečítá se platba z účtu.

B. ANNUALLY – úhrada je provedena jednorázově (49,90 EUR) a služba je funkční po dobu 

12 měsíců.

C. 2 YEARS – úhrada je provedena jednorázově (89,90 EUR) a služba je funkční po 24 

měsíců.


5. V našem případě vybereme měsíční plnění, tzn. MONTHLY. Ujistěte se, že tlačítko SELECT  
v prvním sloupci je modré, a poté klikněte na NEXT (další).


POZN.: V případě, že plánujete službu využívat s přestávkami nebo plánujete její přerušení, 
zvolte servisní plány s měsíčním plněním. V tom případě se služba obnovuje automaticky vždy 3 
dny před ukončením smluvního plnění a odečítá se platba z vašeho účtu.
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6. V tomto kroku naleznete shrnutí vybrané služby. V pravé části se zobrazuje datum, kdy 
služba vyprší. 3 dny před tímto datem dochází k automatickému prodloužení o další měsíc, 
pokud do té doby službu nezrušíte. Pro pokračování vyberte tlačítko NEXT (dále).
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7. V posledním kroku budete přesměrováni na zabezpečený platební portál, kde lze provést 
úhradu služby 2 způsoby:

A. on-line platební kartou

B. přes účet PAYPAL


GRATULUJEME! SLUŽBA BY NYNÍ MĚLA BÝT PLNĚ FUNKČNÍ!
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A. SLUŽBA BASIC 
• GPS sledování – lokalizace, aktualizace v pravidelných intervalech

• LIVE sledování – lokalizace, pravidelná aktualizace v intervalu po 1 vteřině

• Omezená dostupnost – Tractive® GPS funguje pouze na území 1 státu (tzn. ČR)

• Historie pozice – historie polohy zvířete za posledních 24 hodin


B. SLUŽBA PREMIUM 
• GPS sledování – lokalizace, aktualizace v pravidelných intervalech

• LIVE sledování – lokalizace, pravidelná aktualizace v intervalu po 1 vteřině

• Neomezená dostupnost – Tractive® GPS funguje na území 80 zemí světa

• Historie pozice – neomezená historie polohy zvířete

• Sdílení GPS Trackeru – podělte se o svůj tracker s kýmkoli v aplikaci Tractive GPS (Android, 

iOS, web)

• Export historie polohy – možnost uložení historie polohy ve formátech GPX a KML

• Nejlepší GSM sítě – používá momentálně nejlepší dostupné sítě GSM

• Premium zákaznická podpora – zpětná vazba do 24 hodin (v pracovních dnech)

VARIANTY PŘEDPLATBY
měsíčně ročně 2 roky

4,99 EUR 49,90 EUR 89,90 EUR

VARIANTY PŘEDPLATBY
měsíčně ročně 2 roky

7,49 EUR 59,90 EUR 99,90 EUR

4. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SLUŽBAMI BASIC A PREMIUM?
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Výhradní dovozce pro ČR: EasyCo s.r.o.

Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika


info@easystore.cz, +420 261 211 521, www.easystore.cz

harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

BEDIENUNGSANLEITUNG

If you have questions about Tractive MOTION
or experience problems, please read the 

FAQ at help.tractive.com

© 2016 Tractive GmbH
All rights reserved. 

Tractive GmbH, Randlstrasse 18a, 4061 Pasching, Austria

Tractive MOTION manual version 1.5. The most up to date version can be 
found at help.tractive.com

Tractive MOTION  Aktivitätstracker
Tractive MOTION zeichnet die Aktivität Ihres Tieres rund um die 
Uhr auf. Mit den kostenlosen Apps für iOS, Android und Windows 
Phone bekommen Sie die Daten und Statistiken direkt auf Ihr 
Mobiltelefon.

Pet Points repräsentieren die tägli-
che Aktivität Ihres Tieres und legen 
das Tagesziel fest. Helfen Sie Ihrem 
Tier das Ziel zu erreichen, indem Sie 
gemeinsam aktiver sind.

Ein aktives Tier ist ein gesundes Tier!

VON 6.000 PET POINTS

DEUTSCH

4601


