TÜRK

Kamyon Çatısında sizinle birlikte nelerin
yolculuk yaptığını biliyor musunuz?

Check Your Top

Kamyon çatısından
düşen kar ve buz
her yıl korkunç
ölümlü kazalara yol
açmaktadır.
O placă de gheață
căzută de pe acoperișul camionului poate să
străpungă cu ușurință parbrizul unui autoturism.
Yukarıdan düşen bir buz tabakası rahatlıkla bir
binek aracın ön camını kırabilir.

Check Your Top
Kamyon Çatısının güvenli bir
şekilde kontrol edilmesi ve
belgelendirilmesi

Sizin tarafınızdan
fark edilmeyen
bu tür bir davetsiz yolcu başka
trafik katılımcıları

CYT - Check Your Top Sistemi, akıllı telefon
uygulaması ile kamyon çatısını güvenli bir
şekilde kontrol etme ve belgelendirme imkanı
sunar.
ASFİNAG tarafından belirlenen Dinlenme
tesislerinde CYT-Kontrol noktalarında kamyon
çatısının kontrolü yapılabilir. Elde edilen görütüler akıllı telefon uygulaması vasıtasıyla
gerçek zamanlı olarak akıllı telefona aktarılır.
Gerekli ise ve var ise iskele üzerinden kamyon
çatısı temizlenir. Sonrasında ise trafik için güvenli hale gelen kamyon çatısı, resimlerin akıllı
telefonda kaydedilmesi ile belgelendirilmiş olur.

için ölümcül

Çekilen görüntülere kolay atama yapılabilmesi

tehlike anlamına gelir.

amacıyla konum, tarih ve saat bilgisi eklenir.

Kendinizi ve diğer trafik katılımcılarını
aracınızın çatısını yolculuk öncesinde düzenli şekilde kontrol ederek koruyabilirsiniz!

CYT - Check Your Top

CYT - CHECK YOUR TOP Sistemi, INNOVATIO
CYT4asfinag uygulaması tüm CYT-konumlarında ve belirlenen kontrol alanlarında ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
1.) Mağazadan ücretsiz indirilebilen
CYT4asfinag uygulaması
2.) Uygulamanın başlatılması ve belirlenen alanda CYT’nin başlatılması
3.) Kamyon çatısının canlı görüntü ile kar ve buz
kalıntılarına karşı kontrolü
4.) Gerektiğinde:
Kamyon çatısının temizlenmesi
5.) Trafik için güvenli hale gelen çatının

ENGINEERING GmbH ile ASFINAG tarafından

Check Your Top
Sunar:
Mağazadan ücretsiz indirilebilen uygulama

ortaklaşa yürütülen bir projedir.
CYT-Sistemi

belirlenen

yerlerde

ücretsiz

CYT4asfinag akıllı telefon uygulaması aracılığıyla
kullanılabilir.

Kamyon Çatısının güvenli bir şekilde kontrolü
Çatı durumunun belgelendirilebilmesi imkânı

Tüm CYT – konumlarını görebileceğiniz bir liste
için: www.innovatio-engineering.com

Uygulama yerinde internet bağlantısı gerektirmez
Belirli bir konum gerektirmez
Elde edilen görüntüler akıllı telefona aktarılır
Görüntüye yerel saat ve tarih eklenir

Nazik desteği ile
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Görüntüye konum bilgisi eklenir

belgelendirilmesi ve görüntünün kaydedilmesi
Veriler korumalı (görüntüler kaydedilme-mektedir)
6.) Resim galerisinde kaydedilen görüntüye bakılması

Sürücü kabininden sağlanan kontrol ile
zamandan tasarruf ve güvenli kontrol

Çatınızı CYT-Sistemi ile kontrol
edin – önce emniyet!
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