SLOVENSKY

Viete čo sa vezie na streche Vášho
nákladného auta?
Ročne spôsobí
katastrofálné a
smrteľné nehody na

Systémom CYT - Check Your Top je možné

strechách

bezpečne kontrolovať a dokumentovať strechu

nákladných aút
usadený sneh a ľad.
Ledenica koja padne, s lakoćom probija
šoferšajbnu automobila.
Nebadateľná

Check Your Top

ľadová vrstva,

Bezpečnostná kontrola striech
nákladných aút a ich
dokumentácia

va na streche

Check Your Top

ktorá sa skrýVášho nákladného auta môže
hroziť smrteľným nebezpečenstvom ostatných
účastníkov cestnej premavky.

Chráňte seba a ostatných
účastníkovcestnej premávky s tým, že pri
odchode sústavne kontrolujete strechu
Vášho nákladného auta.

CYT - Check Your Top

nákladného vozidla cez mobilnú aplikáciu.
Pri vyznačených odpočívacých miest ASFINAG
umožní s pomocou kontrolným zariadeniam
CYT kontrolovať strechu nákladného vozidla.
Pomocou mobilnej aplikácií umožní vidieť v
priamom prenose obraz kamier. Vo vyžadovanej
situácií je možné očistiť strechu z lešenia.
Nakoniec zábery z očistenej strechy je možné
uložiť do mobilného telefónu.
Zábery obsahujú pravdivý dátum a pravdivý
čas, aby bol systém priehladný.

Systém CYT - Check Your Top je projektom v
spolupráci INNOVATIO ENGINEERING GmbH a
Aplikácia CYT4asfinag je bezplatná na
každom vyhradenom kontrolnom mieste CYT.

Check Your Top
výhody:

1.) Stiahnite bezplatnú aplikáciu
CYT4asfinag z App-Store
2.) Spustite aplikáciu a vyberte si z
označených miest CYT
3.) Skontrolujte si strechu nákladného
vozidla cez priamy kamerový prenos

bezplatné stiahnutie aplikácie v našej online predajni
bezpečnostná kontrola strechy nákladného vozidla
dokumentácia urobených fotiek strechy

očistite strechu nákladného vozidla

Systém CYT na vyznačených miestach je bezplatný, je použiteľný s pomocou aplikácie
CYT4asfinag.
Zoznam vyznačených miest nájdete na webovej
stránke: www.innovatio-engineering.com

nie je potrebné pripojenie na internet
bez ohľadu na miesto
obrazy z kamier sú viditeľné na Vašom

4.) Keď to situácia vyžaduje: tak

ASFINAG.

mobilnom telefóne

S dobrou podporou
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

obrazy z kamier obsahujú miesto, čas a dátum

5.) Obraz o očistenej streche uložte.

obrazy z kamier určujú údaje o mieste

6.) Usporiadajte fotky v galérií.

ochrana údajov
usporí čas a zvyšuje bezpečnosť bez
toho, aby ste opustili kabínu vozidla

Skontrolujte si strechu s CYT systémom
- len v prípade!

Pre väčšiu bezpečnosť
cestnej premávky

INNOVATIO ENGINEERING GmbH
Ursprungweg 30
A - 6414 Mieming
+43 699 17 30 87 65
office@innovatio-engineering.com
www.facebook.com/InnovatioEngineering

www.innovatio-engineering.com

