Tractive GPS Tracker – obojek pro kočky s bezpečnostním mechanizmem

Vaše cena s DPH: 1.590 CZK

Tractive GPS Tracker pro kočky
Sledujte výpravy své kočky v reálném čase pomocí GPS trackeru pro kočky Tractive IKATI.
Pomocí bezplatné aplikace Tractive GPS můžete zjistit, sledovat a zobrazit přesnou polohu kočky přímo ve vašem
smartphonu nebo v jakémkoli prohlížeči.
Tento GPS tracker pro kočky na jakýkoli obojek vám také umožní zobrazit informace o aktivitě vaší kočky, takže budete
vědět, jak moc se během dne pohybuje.
Tractive účtuje předplatné v podobě poplatku, který pokrývá veškeré náklady na mobilní data a umožní vám neomezené
sledování polohy.
GPS lokátor pro kočky s pružnou gumovou sponou lze přizpůsobit téměř pro každou šířku obojku. IKATI je vodotěsný,
lehký a určený pro odvážné kočky.
Nízké měsíční předplatné
Tractive IKATI má vestavěnou SIM kartu a platí se za něj předplatné již od 3,75 € / měsíc na jeden GPS tracker pro
kočku. Využívá v každém zemi více poskytovatelů sítí GSM, takže si nemusíte dělat starosti s mezinárodním
roamingem – za tento paušální poplatek můžete sledovat polohu svého domácího mazlíčka nepřetržitě. K dispozici jsou
různé plány předplatného, které lze vybrat během nastavování.
ŽIVÉ sledování
Polohu své kočky můžete sledovat v reálném čase ve snadno použitelné GPS aplikaci (k dispozici pro iOS a Android)
nebo online na počítači. V této aplikaci můžete zobrazit všechny své domácí mazlíčky a sdílet polohu svého domácího
mazlíčka s rodinou a přáteli.
Historie polohy a mapa výskytu
Znovu navštivte místa, kde váš domácí mazlíček byl, a podívejte se na mapu výskytu, která ukáže, kde tráví nejvíc
času.
Virtuální plot
Jakmile kočka opustí virtuální bezpečnou oblast, ihned dostanete upozornění na mobil.
Sledování aktivity
GPS lokátor kočky zaznamenává její každodenní aktivitu a poskytuje užitečné informace, které vám pomohou udržet
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kočku zdravou a aktivní.
Celosvětové pokrytí
GPS tracker pro kočky funguje ve více než 150 zemích bez omezení rozsahu. Díky připevnění zařízení na kočičí obojek
můžete svou kočku sledovat na jakoukoli vzdálenost.
Flexibilní upevňovací mechanismus, vodotěsný, lehký a dobíjecí
GPS tracker kočky je odolný, 100% vodotěsný a téměř nerozbitný. Lze ho používat 2 – 5 dnů a nabíjí se pouze 2
hodiny. GPS lokátor váží méně než 30 g a je určen pro domácí mazlíčky o hmotnosti vyšší než 4 kg.
Shrnutí vlastností
Předplatné: již od 3,75 EUR / měsíc
ŽIVÉ sledování: najděte svou kočku v reálném čase
Historie polohy: podívejte se, která místa kočka navštívila
Virtuální plot: dostanete upozornění na telefon kdykoliv kočka překročí vymezenou zónu
Celosvětové pokrytí: funguje ve více než 150 zemích
Sledování aktivity: díky integrovanému sledování aktivity kočky můžete zajistit její skvělou kondici
Zobrazí svou polohu z jakéhokoliv místa na světě
Sdílení: údaje z trackeru vašeho mazlíčka můžete sdílet s rodinou a přáteli
Technické parametry
Bezplatná aplikace pro Android, iOS, web a asistent Alexa
Baterie vydrží na jedno nabití 2 – 5 dnů v závislosti na použití (plné nabití trvá 2 hodiny)
Hmotnost nižší než 30 g
Integrovaná SIM karta zajišťující komunikaci mezi přijímačem, telefonem a aplikací
Vodotěsný při krátkodobém ponoření do vody (IPX7)
Nárazuvzdorný
Snadno přístupný port pro nabíjení
Při poklesu kapacity baterie na 10 % odešle zařízení na váš telefon oznámení
Doplňující informace:
Pro zobrazení informací o poloze vaší kočky stačí stáhnout aplikaci do mobilního telefonu nebo PC prohlížeče se
systémem iOS, Android nebo Windows a můžete vyrazit na virtuální výpravu se svým kočičím dobrodruhem.
Aplikace ke stažení
Základní aplikace Tractive GPS Pet Finder zdarma pro chytré telefony a tablety se systémem iOS, Android a Windows.
Minimální požadavky na verze systémů jsou iOS 11 a Android 5.0.
• Frekvence aktualizace polohy zvířete závisí na intenzitě jeho pohybu
• Funkce Live tracking – živé sledování umožňuje zobrazit pozici psa každé 2 – 3 sekundy
• Zobrazení vaší aktuální vzdálenosti od zvířete
• Funkce Virtuálního plotu – zašle oznámení pokud pes překročí hranici vámi určeného prostoru
• Historie pohybu zobrazí průběh předchozích cest neomezeně nebo za posledních 24 hodin
• Funkce kompasu ukáže na mapě vzdálenost a směr vedoucí k GPS přijímači
• Sdílení polohy zvířete je možné v rámci předplatného Premium
Novinky v designu Tractive
Odolný a praktický úchyt na obojek
Ergonomický tvar, který nepřekáží zvířeti na krku
Lze umístit na obojky do šířky 2,5 cm
Rozpojitelný pouze po sejmutí z obojku – minimalizuje riziko ztráty
Příslušenství a součásti k dokoupení – nabíjecí kabel, barevné sleevy, baterie
Aktivace GSM služeb
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Po zakoupení aktivujte GPS lokátor na stránkách výrobce a zvolte výši měsíčního tarifu pro úhradu služeb spojených s
komunikací mezi GPS lokátorem a vaším telefonem.
Předplatné lze vrátit pouze ve 14denní zákonné lhůtě
Poté není možné předplatné u provozovatele ukončit
Cena plánů předplatného
BASIC
- Měsíční plán 7,99 € (? 205 Kč)
- Roční plán 49,90 € (? 1297 Kč) – 4,16 € / měsíc (? 108 Kč)
- Dvouletý plán 89,90 € (? 2337 Kč) – 3,75 € / měsíc (? 98 Kč)
PREMIUM
- Roční plán 59,90 € (? 1557 Kč) – 4,99 € / měsíc (? 130 Kč)
- Dvouletý plán 99,90 € (? 2597 Kč) – 4,16 € / měsíc (? 108 Kč)
- Tříletý plán 199,90 € (? 5197 Kč) – 3,33 € / měsíc (? 87 Kč)
Bližší informace k jednotlivým plánům předplatného najdete zde
Nastavení funkcí aplikace s českými titulky na YouTube
• Jak spárovat profil zvířete s Tractive GPS lokátorem
• Jak sdílet polohu Tractive GPS lokátoru s rodinou nebo přáteli
• Jak nastavit virtuální plot u Tractive GPS lokátoru
Obsah balení
• Tractive GPS Tracker pro kočky
• Systém uchycení na obojek
• Nabíjecí kabel
• Přenosné pouzdro
• Rychlý návod
Dokumentace:
• Průvodce aktivací GPS lokátoru CZ
• Rychlý návod CZ
• Rychlý návod SK
• Instruktážní videa k jednotlivým funkcím zařízení naleznete na Youtube kanálu výrobce.
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