
1 
 

 

 

 

První seznámení s mobilní aplikací 
PATRIOT GPS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



2 
 

Obsah 
 

1 Získání aplikace ................................................................................................................................ 3 

2 První spuštění .................................................................................................................................. 3 

2.1 Založení uživatelského účtu .................................................................................................... 3 

2.2 Založení vozidla ....................................................................................................................... 4 

3 Ovládání vozidla .............................................................................................................................. 5 

3.1 Menu vozidla ........................................................................................................................... 6 

3.2 Zjištění aktuální polohy vozidla ............................................................................................... 7 

3.3 Ovládání výstupu ..................................................................................................................... 7 

3.4 Sdílení údajů vozidla ................................................................................................................ 8 

3.5 SOS volání ................................................................................................................................ 8 

4 Přenos poplachových událostí ......................................................................................................... 9 

 

  



3 
 

1 Získání aplikace 
 

Mobilní aplikace je k dispozici v App Store a Google Play zdarma.                  
 
Zadejte do vyhledávání název aplikace PATRIOT GPS nebo klikněte na přímý odkaz 

https://appsto.re/cz/KWmo7.i           
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=patriot.fbcom.cz.patriotandroid  

 
                                                             

2 První spuštění 

2.1 Založení uživatelského účtu 
Pro přístup do aplikace je nutné vytvořit uživatelský účet, který slouží k přístupu do aplikace. Pro 

registraci nového účtu klikněte na přihlašovací obrazovce na tlačítko Založit účet. Následně budete 

vyzváni k vyplnění emailu a zvolení přístupového hesla. Zadaný email slouží jako přihlašovací jméno. 

 

 

Po vytvoření uživatelského účtu je odeslán ověřovací email na zadanou emailovou adresu. V emailu 

naleznete odkaz, který je nutné potvrdit kliknutím - pro plnou aktivaci účtu. Platnost odkazu je 60 

minut. 

https://appsto.re/cz/KWmo7.i
https://play.google.com/store/apps/details?id=patriot.fbcom.cz.patriotandroid
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Založení vozidla 

Po úspěšné registraci a aktivaci uživatelského účtu je možné přihlásit se do aplikace pomocí 

registrovaného emailu a zvoleného hesla. Po prvním přihlášení je nutné zaregistrovat vozidlo 

s jednotkou PATRIOT X. Registraci provede kliknutím na ikonu Přidat vozidlo a následně vyplníte 

údaje o vozidle a jednotce PATRIOT X. 

 

Zadávané údaje o vozidle 

Položka Popis 

Název Název vozidla slouží jako identifikace pro uživatele. 

Značka Tovární značka vozidla. 

SPZ Registrační značka. 

VIN VIN vozidla. 

Tel. číslo PATRIOT Telefonní číslo SIM umístěné v jednotce PATRIOT X. 

PIN Bezpečnostní kód jednotky PATRIOT X – 1111. 

Časování výstupu Jednotka PATRIOT X umožňuje sepnout výstup na určitý čas. 
V případě, že používáte tuto funkci, čas sepnutí se nastavuje zde. 

Přenos poplachů Zapnutí nebo vypnutí přenosu poplachových událostí z jednotky. 

 

Po registraci vozidla dojde ke komunikaci mezi aplikací a vozidlem, při které je ověřeno spojení 

s jednotkou a jsou nastaveny potřebné parametry. 
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3 Ovládání vozidla 
 

Po úspěšné registraci je možno vozidlo ovládat. Kliknutím na řádek s příslušným vozidlem se 

dostanete do menu s informacemi o vozidle.  
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3.1 Menu vozidla 
Menu vozidla obsahuje 4 funkční tlačítka a spodní ovládací panel určený k výběru akce na vozidle. 

 

 

  

 

  

Údaje o vozidle 

- Název 

- SPZ 

- VIN 

Stav vozidla 

- zapalování 

-Výstup 

-Napětí akumulátoru 

-stav výstupu‘ 

- GSM signál 

- GPS signál 

Zobrazení polohy na mapě 

Historie lokalizace a 

poplachových událostí 

Zjištění aktuální polohy a stavu 

Odeslání polohy a stavu na email 

nebo SMS zprávou 

Ovládání výstupu Telefonní seznam SOS 
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3.2 Zjištění aktuální polohy vozidla 
Pro zjištění aktuální polohy vozidla je nutné provést lokalizaci odesláním příkazu. Tento krok 

provedete kliknutím na ikonu Lokalizovat v ovládacím panelu ve spodní části. Po kliknutí budete 

vyzváni k potvrzení příkazu a následně je provedena lokalizace. Po přijetí nových dat z vozidla je nová 

poloha automaticky aktualizována na mapě. 

 

 

3.3 Ovládání výstupu 
Po stisku ikony Ovládání výstupu se vám zobrazí nabídka s požadovanou akcí.  
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3.4 Sdílení údajů vozidla 
Pokud chcete odeslat polohu vozidla a stavové údaje SMS zprávou nebo emailem, klikněte na ikonu 

sdílení. Otevře se nabídka aplikací, přes které lze data odeslat. 

 

 

3.5 SOS volání 
Pro případ nouze je v aplikaci k dispozici telefonní seznam SOS. Po přesunu na seznam můžete 

kliknutím na příslušný kontakt zahájit hovor. V kritické situaci nemusíte hledat kontakt v klasickém 

telefonním seznamu zařízení. Položky seznamu můžete editovat v nastavení aplikace.  
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4 Přenos poplachových událostí 
 

Poplachy vozidla jsou do mobilní aplikace předávaný jako push notifikace. Pro přijetí poplachu 

nemusí být aplikace spuštěna. Pro předání poplachů je nutné mít na mobilním zařízení aktivní datové 

připojení. 

 

 

 

 

 

 

 


