
Vstavané hľadanie náradia Vám umožní sledovať 
Vaše ONE-KEY™náradie aj vtedy, ked je mimo Vášho 
dosahu. Aplikácia ONE-KEY™ bude automaticky viesť 
záznamy o tom, že kedy bolo náradie naposledy v 
blízkosti 30 m, čo vám umožní lokalizovať chýbajúce 
nástroje a zvýšiť zodpovednosť Vašej posádky.

NÁJDITE NÁRADIE KDEKOĽVEK

INTEGROVANÉ HĽADANIE NÁRADIA

SILA PROSTREDNÍCTVOM
PRIPOJENIA

Integrované zabezpečenie náradia spojené so 
sledovaním zabezpečuje maximálnu ochranu proti 
krádeži. Chráňte svoju investíciu funkciami, ako 
je uzamknutie náradia alebo ukryte náradie pred 
ostatnými zariadeniami nablízku, aby ste iba vy 
videli, že je v dosahu. Ak sa vaše náradie stratilo 
alebo ho ukradli, znefunkčnite ho príkazom na 
diaľku, aby sa vyplo, keď sa najbližšie dostane do 
dosahu akejkoľvek aplikácie ONE-KEY™.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENIE NÁRADIA VÁM 
UMOŽŇUJE:
 ¡ Skryť vaše náradie pred zvedavými očami tak, že ho odstráni 
z obrazovky „Zariadenia nablízku“. Nikto okrem vás nebude vedieť, že 
vaše náradie je v dosahu.

 ¡ Deaktivovať náradie na konci pracovného dňa, aby ste zabránili jeho 
nežiaducemu používaniu. Môžete to urobiť aktívne, ak je náradie 
v dosahu 30 m od Bluetooth® alebo na diaľku s využitím možností 
kompletnej siete ONE-KEY™ a jej používateľov. Po uzamknutí náradia 
pomocou ONE-KEY™ úplnú funkčnosť môže obnoviť iba majiteľ náradia 
alebo zvolený hosťujúci používateľ odomknutím náradia pomocou 
aplikácie ONE-KEY™.

 ¡ Uzamknutie podložky po nastavení náradia na prácu, ktorú vykonávate, 
zabráni, aby niekto iný zasahoval do nastavení. Neželané používanie 
náradia môže na pracovisku spôsobiť zbytočné škody a opotrebovanie.

 ¡ Vytvorenie hosťovského účtu. Používatelia môžu pozvať hostí, aby sa 
spojili s ich účtom, na mieru zadali úrovne povolenia a profily pre prístup 
hosťa a zabezpečili iba autorizované používanie náradia.

 ¡ Prihlásiť sa k vlastníctvu náradia odstránením možnosti, aby sa k nemu 
pripojili iní používatelia ONE-KEY™ a zmenili jeho nastavenia.
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NÁRADIE ZABLOKOVANÉ

NÁRADIE DO VZDIALENOSTI 
30 M ONE-KEY
Aplikácia nájde všetky ONE-KEY™ 
kompatibilné nástroje vo vzdialenosti 
30 m od Vášho telefónu. Keďže je 
táto funkcia vstavaná do nástroja 
a nie do akumulátora, všetky 
zariadenia sa dajú sledovať aj keď 
nie je akumulátor nabitý, alebo 
vložený do nástroja.

V PRÍPADE STRATY, UPOZORNÍ, 
KEĎ BOL NÁJDENÝ
Máte problém nájsť stratený nástroj? 
Môžete rozšíriť vyhľadávanie pomocou 
aplikácie ONE-KEY™ aplikácie. Aktivuje 
sa, keď sa akýkoľvek telefón s
aplikáciou ONE-KEY™ priblíži do okruhu 
30 m Vášho nástroja a získáte informáciu 
o aktuálnej polohe. Upozornenie 
dostanete cez mobil alebo email.

ZOBRAZENIE POSLEDNEJ
ZNÁMEJ POLOHY VÁŠHO 
NÁRADIA
Aplikácia ONE-KEY™ aplikácia 
automaticky uloží do pamäte, kedy 
bola naposledy v dosahu vášho 
nástroja. Nemôžete nájsť svoj nástroj? 
Skontrolujte Vašu aplikáciu pre ľahšie 
zistenie poslednej známej polohy 
Vášho chýbajúceho nástroja do 30 m.

INTEGROVANÉ 
ZABEZPEČENIE NÁRADIA 
DÁVA MAJITEĽOVI 
MOŽNOSŤ PLNEJ 
KONTROLY PRÍSTUPU  
A POUŽITIA NÁRADIA.
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DIAĽKOVÉ 
VYPNUTIE

Označením náradia za 
„stratené“ dáte ONE-KEY 

pokyn, že ho má vypnúť, keď 
bude nabudúce v dosahu 

otvorenej aplikácie

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENIE NÁRADIA

NOVINKA


