ČESKY

Víte, co se veze na střeše vašeho
kamionu?
Padání sněhu
a ledu ze střech
kamionů vede
každý rok k
vážným a smrtelným nehodám.
Padající deska ledu snadno prorazí čelní sklo
osobního automobilu.

Check Your Top
Systém nabízí bezpečnou kontrolu a možnost
záznamu obrázku střechy kamionu přes aplikaci
v mobilu.
Na vybraných čerpacích stanicích ASFINAG
lze střechu zkontrolovat v kontrolních místech
CYT. Prostřednictvím aplikace pro chytré
telefony se snímky z kamery přenesou v
reálném čase do telefonu. V případě potřeby

Check Your Top
Bezpečná kontrola a
dokumentace střechy kamionu

Nezjištěný náklad
na střeše Vašeho
kamionu může

následuje úklid pomocí lešení. Nakonec se
střecha vhodná pro dopravu zdokumentuje
uložením snímků na vašem smartphonu.

být pro ostatní

Za jasnu raspodjelu, slikama se dodaju

účastníky pro-

informacije o lokaciji i potvrđene marke

vozu smrtícím

vremena i datuma.

nebezpečím.

Kvůli jednoznačnému přiřazení se obrázky
opatří informací o poloze a certifikovaným

Chraňte sebe i ostatní účastníky silničního
provozu pomocí pravidelných kontrol střechy
vašeho kamionu předzačátkem jízdy!

CYT - Check Your Top

časovým a datumovým razítkem.

Systém CYT - CHECK YOUR TOP je projekt
Aplikace CYT4asfinag je použitelná zdarma
na všech CYT-místech v určených kontrolních
oblastech.
1) Zdarma ke stažení v obchodě
CYT4asfinag
2) Spusťte aplikaci a zvolte
CYT v určené oblasti
3) Zkontrolujte střechu kamionu v přímém
přenosu, zda neobsahuje sníh a led
4) Je-li to nezbytné:
očistěte střechu kamionu
5) Zadokumentujte střechu v řádném stavu
uložením obrázku
6) Prohlížení uložených obrázků v galerii

fy INNOVATIO ENGINEERING GmbH ve

Check Your Top
nabízí:
Bezplatnou aplikaci ke stažení v obchodu
Bezpečnou kontrolu střechy kamionu
Možnost zdokumentování stavu střechy

spolupráci s ASFINAG.
CYT-systém lze používat zdarma na určených
místech ve spojení s aplikací CYT4asfinag.
Seznam všech CYT-míst naleznete na adrese:
wwww.innovatio-engineering.com

Na místě není potřeba internet
Nezávislost na místu
Příjem snímků z kamery na mobilním telefonu
Obrázek obsahuje místní čas a datum

S laskou podporou
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Informace o místu na obrázku
Ochrana dat (obrázky nejsou ukládány)
Časová úspora a zvýšení bezpečnosti
díky kontrole z kabiny řidiče

Zkontrolujte vaši střechu s
CYT-systémem - jistota je jistota!

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

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST
SILNIČNÍHO PROVOZU

www.facebook.com/InnovatioEngineering

www.innovatio-engineering.com

