MAGYAR

Tudja mi utazik az Ön teherautójának
tetején?

Check Your Top

Évente vezet
katasztrofális és
halálos balesetekhez a teheratuók tetején
lerakódó hó és jég.
Egy lezuhanó jégtábla probléma nélkül szakítja
át egy személyautó szélvédőjét.

A CYT – Check Your Top rendszer a teherautó
tetejének biztonságos ellenőrzési és dokumetációs lehetősége egy mobiltelefonos applikáción
keresztül.
A kijelölt pihenőhelyeken az ASFINAG lehetővé
teszi, hogy a CYT Ellenőrző berendezések
segítségével a tető ellenőrzését. Egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül valós időben

Check Your Top

Egy észrevétlen

Teherautók tetejének biztonsági

amely megbújik

títható egy állványról. Végezetül a közlekedésre

az Ön tehe-

alkalmas tetőről készült képek eltárolhatók a

rautójának tete-

telefonon

ellenőrzése és dokumentálása

pótrakomány,

jén halálos veszélyt jelenthet a közlekedés többi résztvevőjére.

láthatja a kamerák képét. Szükség esetén,
amennyiben elehtőség van rá a tető megtisz-

Az átlátható rendszerezéshez a képek hivatalos
időpont és dátumjelzés mellett a helyadatokat
is tartalmazzák.

Védje meg magát és a többi közlekedőt
azzal, hogy rendszeresen ellenőrzi
teherautójának tetejét induláskor!

CYT - Check Your Top

A CYT4asfinag alkalmazás minden kijelölt
CYT ellenőrző ponton díjmentesen használható.

Check Your Top
előnyei:

1.) Töltse le az ingyenes CYT4asfinag
alkalmazást az áruházból
2.) Indítsa el az alkalmazást és
válasszon a CYT által
megjelölt területek közül
3.) Ellenőrizze a teherautója tetején lévő
havat és jeget az élőkép segítségével

ingyenesen letölthető alkalmazás az áruházban
teherautó tetejének biztonsági ellenőrzése
a tetőről készült képek dokumentálhatóak

a teherató tetejét
5.) Rögzítse a közlekedésre alkalmas
tetőről készült képet és tárolja el
6.) Rendezze a képeket a galériába.

A CYT rendszer a kijelölt helyeken ingyenesn
a CYT4asfinag alkalmazás segítségével
használható.
A kijelölt listáját helyek megtalálja a:
www.innovatio-engineering.com

nem szükséges internet kapcsolat
helytől független
mobiltelefonján láthatja a kamerák képeit

4.) Szükség esetén tisztítsa meg

A CYT – Check Your Top rendszer egy projekt
az INNOVATIO ENGINEERING GmbH és az
ASFINAG együttműködésében.

láthatja a hely és időpontot a kameraképen;

A KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)
természetbeni támogatásával

helymeghatározási adatok a kameraképen
adatvédelem
időt takarít meg és növeli a biztonságot
anélkül, hogy elhagyná a vezetőfülkét

Ellenőrizze a tetőt a CYT
rendszerrel – biztos, ami biztos

A nagyobb
közlekedésbiztonságért!

INNOVATIO ENGINEERING GmbH
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