
  

SLEDOVACÍ ZAŘÍZENÍ ZAVAZADEL CHECKSMART 
        Sledujte svá zavazadla ze svého telefonu 

             STRUČNÝ NÁVOD / ZÁRUKA 



CZ OBSAH BALENÍ 

(1) Sledovací zařízení zavazadel CheckSmart 

(2) Baterie AA (1) Předinstalovaná SIM karta 

Mobilní aplikace CheckSmart Luggage Tracker zdarma 

Stručný návod a záruka 

Uvedení sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart do provozu 

1. Zatlačte červené logo Victorinox a vysuňte vpřed. Červená část zařízení vyjede z černého pouzdra. 

 



 

2. Vložte dvě baterie. 

3. Navštivte checksmart.victorinox.com pro aktivaci svého sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart. 

4. Klepněte na „Aktivovat zařízení“. 

5. Máte-li již účet, nyní se přihlaste. Jinak zvolte „Vytvořit účet“. 

6. Jakmile jste přihlášeni, zvolte „Přidat zařízení“. 

7. Vložte výrobní číslo nalezené na spodní straně červené části zařízení a následujte kroky na 
obrazovce. Zasuňte červenou část zpět do černého pouzdra. 

Poznámka: Pokud jste se zařízením již zakoupili předplatné, systém automaticky přidělí předplatné a 
aktivace je nyní dokončena. 

8. Jakmile je proces dokončen, zařízení se zobrazí jako „Aktivní“. 

http://checksmart.victorinox.com/


Jak používat sledovací zařízení zavazadel CheckSmart 

ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ 

1. Stiskněte červené tlačítko na středu a držte ho tři až pět sekund, 
dokud neuvidíte červené světlo. Bude svítit 10–15 sekund, poté 
zhasne. 

2. Během 10–15 sekund se zařízení připojí k síti. Světlo zezelená, 
třikrát až čtyřikrát blikne, poté zhasne. 

Vaše sledovací zařízení zavazadel CheckSmart je nyní zapnuté. 
(Poznámka: Blikající zelené světlo zhasne po třech až čtyřech 
bliknutích. Toto šetří baterii, přestože je vaše zařízení zapnuté a 
funkční.) Když chcete zkontrolovat, zda je vaše zařízení ZAPNUTÉ, 
lehce stiskněte červené tlačítko ve středu zařízení. Pokud zabliká 
zelené světlo, je vaše zařízení ZAPNUTÉ. 

PRO VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ 
Držte červené tlačítko na středu stisknuté, dokud zelené světlo třikrát neblikne a nezhasne. Vaše sledovací 
zařízení zavazadel CheckSmart je nyní vypnuté. 

PRO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 

1. Zapněte své sledovací zařízení zavazadel CheckSmart. 

2. Umístěte jej kamkoli do svých zabalených zavazadel. 

Při vybalování zavazadel nezapomeňte sledovací zařízení zavazadel CheckSmart vypnout. Když se zařízení v 
blízké budoucnosti nebude znovu používat, doporučujeme vyjmout baterie. 

OZNÁMENÍ 
 Při prvním zapnutí svého sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart obdržíte zkušební SMS (textovou 
zprávu) a/nebo e-mail, podle volby během registrace. Tato zpráva potvrdí, že vaše zařízení funguje. 

 Pokaždé, když sledovací zařízení zavazadel CheckSmart dorazí na letiště, obdržíte SMS (textovou 
zprávu) a/nebo e-mailové oznámení, které vám sdělí umístění vašeho zařízení. 

 



Instalace aplikace CheckSmart Luggage Tracker / Bluetooth 
Mobilní aplikace je podporována u následujících zařízení: 

 iPhone 4S a vyšší s iOS 7 a vyšším. Vlastnost Bluetooth 4.0 sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart bude fungovat pouze u 
iPhone 4S a vyšších. 

 Zařízení Android s Android 2.3 (Gingerbread) a vyšším. Vlastnost Bluetooth bude fungovat pouze u zařízení Android, která 
podporují Bluetooth 4.0 a mají Android 4.3 a vyšší. 

INSTALACE APLIKACE 

1. V Google Play nebo Apple Store vyhledejte aplikaci Victorinox CheckSmart Luggage Tracker. 

2. Klepněte na „Instalovat“ a následujte pokyny. 

3. Přihlaste se nebo registrujte nový účet. 

a. Registrujete-li účet poprvé, následujte pokyny na obrazovce a přidejte svoje zařízení. 

b. Máte-li již účet, můžete pomocí aplikace aktivovat nové zařízení a nastavit svá oznámení. 

4. Můžete také párovat svůj mobilní telefon se svými sledovacími zařízeními zavazadel CheckSmart pomocí Bluetooth. Tato 
vlastnost se používá k detekci vašeho sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart, když je v blízkosti vašeho mobilního 
telefonu. 
a. Klepněte na lištu nabídky v pravém horním rohu obrazovky. 

b. Klepněte na ikonu „Nastavení“ vedle názvu vašeho zařízení. 

c. Ujistěte se, že je vaše připojení Bluetooth zapnuté. 

d. Zvolte „Barvu zařízení“ pro svoje zařízení. 

e. Klepněte na „Párovat“. 

f. Najděte sledovací zařízení zavazadel CheckSmart a klepněte na „Párovat“, poté „Zavřít“. 

g. Přejděte na spodní stranu obrazovky a klepněte na „Uložit“. 

h. Klepněte na ikonu Bluetooth a nyní byste měli vidět zařízení na své obrazovce. 

MANIPULACE S BATERIEMI 
NEMÍCHEJTE baterie s různými typy chemie (například zinkovou a alkalickou baterii). Nikdy byste neměli používat lithium-iontové 
baterie. Toto zařízení bylo navrženo pro použití s alkalickými bateriemi AA Duracell, které proto doporučujeme. NEMÍCHEJTE nové 
a použité baterie. NENECHÁVEJTE baterie nainstalované ve výrobku, když není dlouho používán. Vždy rychle vyjměte staré, slabé 
či opotřebené baterie a recyklujte je nebo zlikvidujte v souladu s místními a státními předpisy. 



ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ 

 Aby služba fungovala, musí být ve vaší destinaci (např. letiště) mobilní signál. 

 Každý příjemce vybraný pro oznámení SMS (textové zprávy) musí mít v oblasti pokrytí mobilní signál. 

 Je důležité udržovat nabití baterií ve sledovacím zařízení zavazadel CheckSmart, aby se zajistilo, že má dostatečnou energii pro 
příjem mobilního signálu z vysílačů. Každá zpráva SMS (textová zpráva) obsahuje ukazatel síly baterie. 

DODATEČNÉ INFORMACE 

 Na jedno zavazadlo je třeba jedno zařízení. 

 Sledovací zařízení zavazadel CheckSmart používá mobilní vysílače k vyhledávání vašich zavazadel, nikoli GPS. 

 Nedoporučujeme používat uvnitř kovových nebo hliníkových zavazadel, protože tento materiál může bránit mobilnímu připojení. 

 U sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart nejsou žádné roamingové poplatky. Váš mobilní operátor může účtovat 
poplatky za roaming nebo textové zprávy. 

 Společnost Victorinox Travel Gear AG nezaručuje, že vaše zavazadla budou pro vás k dispozici ve výdeji zavazadel a neodpovídá 
za ztracená zavazadla nebo za zavazadla, s nimiž je špatně zacházeno. 

 Pro aktivaci vašeho sledovacího zařízení zavazadel CheckSmart je třeba internetové připojení. 

 SMS (textové zprávy) jsou plánované pro dodání mobilním operátorem, nikoli společností Victorinox Travel Gear AG. Jakékoli 
prodlení při obdržení SMS (textové zprávy) může být výsledkem mobilní služby. 

 Bylo-li zvoleno e-mailové oznámení, je pro obdržení e-mailu třeba datové připojení. Toto není funkce sledovacího zařízení 
zavazadel CheckSmart, ale zařízení, které používáte ke sledování e-mailu. 

 Sledovací zařízení zavazadel CheckSmart závisí na celosvětové databázi informací o mobilních vysílačích. Byl-li přidán nový 
vysílač pro obsluhu letiště a není-li zatím přidán do databáze, vyhledání umístění selže. 

 Přestože společnost Victorinox Travel Gear AG a sledovací zařízení zavazadel CheckSmart mohou poskytovat hodnotné 
informace, aby vám pomohly nalézt vaše zavazadla, zodpovědnost za přílet vašich zavazadel do místa určení spočívá na letecké 
společnosti, jíž jste je svěřili. 

ZÁRUKA: Výrobce poskytuje 2 letou záruku.



 


