Návod k obsluze aplikace Invoxia GPS
Tento návod slouží pro základní nastavení doprovodné aplikace Invoxia GPS, která je potřeba pro správné fungování
GPS lokátorů od společnosti Invoxia.
Aplikace vám umožní sledovat aktuální polohu lokátoru. Nastavte si vlastní bezpečnostní zóny a aplikace vám zašle
upozornění, pokud je lokátor překročí. Spárujte aplikaci se službou IFTTT a vytvářejte vlastní podmínky podle svých
potřeb.
Verze aplikace odpovídá variantě vašeho Invoxia lokátoru. Máte-li variantu určenou pro zvířata, můžete sledovat
životosprávu vašeho zvířete. Varianta pro kola (motocykly) je obohacena o bezpečnostní funkci výstrahy při krádeži.

Aplikace je zdarma k dostání jak pro Android, tak pro iOS.

Vyžaduje Android 5.0 a novější

Vyžaduje iOS 12.0 a novější

Vytvoření účtu a přihlášení

1. Pro spuštění aplikace a její
plné využívání si musíte nejdříve
vytvořit účet. Pokud jej máte
vytvořený, následující kroky
přeskočte a pokračujte bodem 3.

2. Při registraci zadejte svoje
jméno, příjmení, datum narození,
e-mail a heslo pro přihlášení do
aplikace. Po vyplnění těchto
údajů klepně na šipku v modrém
kruhu.

1.

3. Pokud už máte vytvořený účet
z minulosti, klepněte na tlačítko
přihlásit se. Vyplňte přihlašovací
e-mail a heslo. Údaje potvrďte
kliknutím na šipku v modrém
kruhu.

Základní menu

Menu po přidání lokátoru

Menu lokátoru

4a. Po dokončení registrace se
dostanete do základního menu
aplikace, ve kterém můžete
zobrazit svoji aktuální polohu
kliknutím na ikonu polohy
v pravém horním rohu aplikace.

4b. Po spárování lokátoru
s aplikací budete přesměrováni
na základní menu, které ukazuje
stav nabití baterie lokátoru a
možnost nastavení.

4c. Kliknutím na ozubené kolo
se dostanete do nastavení, ve
kterém můžete nastavit
notifikace, zapnout funkci
přiblížení, zobrazit historii
polohy nebo upravit četnost
aktualizací polohy.

6. Před přidáním lokátoru

7. Připojte lokátor k napájení,
položte jej vedle smartphonu
a vyčkejte, než se zařízení
automaticky spáruje
s telefonem.

Přidání lokátoru do aplikace

5. Pro přidání lokátoru do
aplikace klepněte na tlačítko
přidat zařízení ve spodní části
obrazovky.

budete vyzváni k udělení
povolení aplikaci využívat
Bluetooth a přístup
k poloze.
2.

8. Po nalezení lokátoru vyberte
zemi, ve které chcete zařízení
používat a stiskněte tlačítko
pokračovat.

9. Vyberte zvíře, osobu, nebo věc, kterou chcete pomocí
lokátoru sledovat. Vyplňte požadované údaje a dokončete
nastavení (může se lišit podle typu lokátoru). Po dokončení
budete přesměrováni na hlavní stránku (viz 4b).

Funkce přiblížení (přesné navádění k lokátoru)

10. Pro nalezení ztraceného
lokátoru musíte zapnout
Bluetooth ve svém telefonu.
Jakmile jste blízko lokátoru,
proběhne spojení a budete
přesměrováni na možnost
přesného vyhledání (viz bod 11).

11. Ikona ukazuje aktuální
vzdálenost lokátoru od vašeho
telefonu. Kliknutím na tlačítko
spustit vyzvánění zapnete
zvukové upozornění, pomocí
kterého snáze naleznete
ztracený lokátor.

3.

Vytvoření hlídané zóny

12. Pro vytvoření hlídané zóny
klepněte na název lokátoru a
poté na tlatíčko zóna.

13. Zadejte název zóny, velikost
v rozmezí od 100 metrů do 1
kilmetru a podmínku, při které
vás telefon upozorní, pokud
dojde k jejímu překročení.

Přidání aplikace Invoxia do IFTTT

14. V aplikaci IFTTT zvolte
možnost create applet. V poli
If this klepněte na tlačítko Add.
Pokračujte bodem 15.

15. Do vyhledávacího pole
napište název společnosti
Invoxia a vyberte první
možnost Invoxia GPS Tracker.

4.

16. Zvolte spouštěč, pomocí
kterého chcete spouštět akci.
Na výběr máte mezi stisknutím
tlačítka, opuštěním, nebo
vstupem do vytvořené zóny,
případně při aktivaci anti-thief
alarmu (při krádeži).

17. Přihlaste se do svého
Invoxia účtu zadáním emailové
adresy a hesla, které jste
použili při vytváření Invoxia
účtu.

5.

