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Miniaturní bateriový IoT lokátor Wifi Tracker 

Autonomní bateriový lokátor předmětů pro lokalizaci ve městech a v budovách. Miniaturní 

lokátor s životností baterie až 5 let. K lokaci předmětů využívá novou technologii Wifi lokace. 

Miniaturní provedení pro jednoduché schování v lokalizovaném předmětu. Bez nutnosti instalace. 

Jak zprovoznit 
Jděte na webovou stránku https://app.chipfox.cz a vytvořte svůj 

uživatelský účet. Po přihlášení klikněte na "přidat nový tracker” a 

naskenujte registrační QR kód z nálepky na krabičce (ne z 

Trackeru!). Výchozí nastavení je režim Tracking - maximální 

možná frekvence aktualizace polohy 10min + jedna zpráva s 

polohou denně ve fixním intervalu. Tlačítko trackeru držte 

stisknuté po dobu delší než 6 vteřin. V tabulce dat v aplikaci 

uvidíte první zprávu s popisem - Extra dlouhý stisk - vyžádání 

konfigurace. Následovat bude zpráva - Aktivováno 

 

Nápověda 
• Jako výchozí zobrazení si v aplikaci můžete zvolit mapu nebo data (v nastavení 

uživatelského účtu). 

• Pokud nejsou v okolí k dispozici Wifi sítě pro určení přesné polohy, bude zobrazená 

pouze orientační poloha ATLAS (vypočtená poloha v síti SIGFOX). 

• Pro zobrazení historie v mapě klikněte na poslední polohu. 

• V tabulce dat jsou řádky aktivní, po kliknutí se zobrazí poloha v mapě. 

• Návod k jednotlivým stránkám aplikace je vždy pod ikonou “?”. 

• K instalaci Chipfox PWA aplikace na mobilní zařízení stačí pouze přidat zástupce na 

plochu. Android podporuje všechny funkce PWA aplikací, iOS zatím nepodporuje pouze 

systémové notifikace. 

• SMS email notifikace je nutné nastavit u svého GSM operátora. 

Technické parametry 
• Rozměry: 80x29x13 mm 

• Váha: 25g 

• Baterie: Vestavěná 

• Životnost baterie: až 5 let (dle počtu odeslaných zpráv) 

• Provozní teplota: - 30 až + 60°C 

• Lokalizace: WiFi, vzdálená konfigurace 

• Geolokace: WiFi a Sigfox Network Geolocation 

https://app.chipfox.cz/
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Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v 

době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od 

zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu. Prodejce ani výrobce nenese 

odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody způsobené nevhodným použitím, 

použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem, nedodržením doporučených postupů 

v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem nebo jeho 

rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se nevztahuje záruka. 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s 

komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 

místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo 

nejbližšího sběrného místa. 

Vždy používejte nejnovější verzi uživatelského manuálu, kterou naleznete na 

stránkách servisu. 

Servis 
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101 

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz 

Název zařízení: Miniaturní bateriový IoT lokátor Wifi Tracker 


