SLOVENŠČINA

Ali veste kaj se vozi z vami na strehi
vašega tovornjaka?

Check Your Top
Sneg in led, ki
padata s streh

Sistem CYT - Check Your Top ponuja možnost

tovornjakov letno

nadzora in dokumentacijo za strehe tovornjakov

vodita k uničujočim

preko mobilne aplikacije.

in smrtnim
nesrečam.
Ledena sveča ki pade s strehe tovornjaka razbije vetrobransko steklo osebnega avtomobila.

Check Your Top
Zanesljiv pregled in
dokumentacija LKW streh

Streho je možno preveriti na kontrolnih
območjih CYT pri izbranih območjih ASFINAG.
Preko mobilne aplikacije se slike od kamere
pošiljajo na mobitel.

Neokrita nakla-

Po potrebi se čiščenje opravi na stojalo za

danja na strehi

odstranjevanje, če je le ta nameščena.

tovornjaka
lahko za druge
udeležence v
prometu postane
smrtonosna nevarnost.

Pred vožnjo z redno kontrolo strehe tovornjaka zaščitite sebe in druge
udeležence v prometu!

CYT - Check Your Top

Nazadnje se očiščena streha s shranjevanjem
slik na mobitelu dokumentira.
Za jasno dodelitev so slike od kamere opremljeni
z informacijami o lokaciji s potrjenim žigom za
čas in datum.

Sistem CYT – CHECK YOUR TOP je projekt
Na navedenih kontrolnih območjih lokacije
CYT-a je aplikacija CYT4ASFINAG brezplačna.

INNOVATIO ENGINEERING GmbH v

Check Your Top
ponuja:

1.) Brezplačen prenos
CYT4ASFINAG v trgovini

Brezplačno aplikacijo za prenos

sodelovanju z ASFINAG.
Sistem CYT se lahko uporablja brezplačno na
določenih lokacijah v povezavi z aplikacijo
CYT4asfinag.

Pregled brezhibnosti strehe tovornjaka
2.) Na označenih območjih
zaženite in izberite CYT
3.) V živo nadzorujte streho
tovornjaka za sneg in led
4.) Po potrebi:
čiščenje strehe tovornjaka
5.) S shranjevanjem slik se dokumentira
prometna kompatibilnost strehe
6.) Ogled shranjenih slik v galeriji

Dokumentacijo strehe

Seznam vseh lokacij CYT-a lahko najdete na :
www.innovatio-engineering.com

Ne potrebujete internete povezave
Neodvisnost lokacije
Sprejem slik na mobitel
Lokalni čas in datum na sliki kamere

S prijatno podporu to
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Podatki o lokaciji na sliki kamere
Politika zasebnosti (brez shranjevanja slik)
Prihranite čas in denar pri nadzorovanju
iz voznikove kabine

Preverjajte vašo streho s
sistemom CYT – bolje dvakrat
kot nikoli!

ZA VEČ VARNOSTI V
PROMETU
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