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SPECIFIKACE VÝROBKU – zařízení pro sledování polohy mazlíčků MyKi Pet s GSM-
GPS  

Popis Přenosné zařízení pro sledování polohy s GPS, s připojením 
GSM (a slotem pro SIM kartu), s odnímatelným řemínkem, 
vhodné pro malé i velké domácí mazlíčky 

Barevné možnosti Černá (aktuálně, další barvy na vyžádání) 

Možnosti designu K dispozici je design s prvky Swarovski 

Materiál Netoxický a šetrný k pokožce, speciálně pro domácí zvířata 

Fyzické rozměry (s baterií a SIM kartou) 

Rozměry 45 х 37 х 17 mm 

Hmotnost 28 g 

Vlastnosti zařízení 

Přehrávání trajektorie S více rychlostmi (x1, x2, x3) 

Řemínek Uzamykatelný/odnímatelný 

Záznam historie polohy Historie polohy s časovými razítky se uchovává po dobu 30 
dnů. 

Poloha v reálném čase 
pro přesnou lokalizaci a 
sledování polohy 

Trojitá lokalizace pomocí: GPS/A-GPS; LBS; Wi-Fi 802.11b/g/n 
– 2.4 GHz 

Přesnost <10 metrů 

Akcelerometr Detektor pohybu 

Globální sledování Ano 

Minimální interval 
aktualizace 

10 s 

Hardware 

GSM GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS/EDGE, micro SIM 

GPS GPS 

USB port Micro USB, typ B 

SIM Micro SIM (3FF) 

Voděodolnost Odolný při polití (nesmí být ponořen do vody) 

Odolnost proti prachu Ano 

Specifikace baterie 

Typ baterie Li-Ion 

Kapacita baterie (mAh) 480 

Výdrž baterie Minimálně 100 hodin v pohotovostním režimu 

Obsah balení 

Balení obsahuje 1 zařízení pro sledování polohy MyKi Pet; 1 řemínek; 1 micro 
USB (typ B) pro nabíjení; uživatelská příručka a bezpečnostní 
příručka / záruční list 

Klientská aplikace – pro majitele domácích zvířat 

Podporované OS iOS (8+), Android OS (4.1+) 

Jazyk rozhraní aplikace Angličtina a bulharština 



Distribuce aplikace Prostřednictvím Google Play a App Store pro iOS 

Sledování polohy V reálném čase 

Stav baterie Notifikace při nízkém stavu nabití baterie 

Rychlost Informace o rychlosti zvířete (km/h) 

Historie polohy Ukládá až 30 dní 

Bezpečné zóny 2 zóny: domov a procházka 

Výcvik Dálkové instrukce se 4 příkazy (po výcviku) 

Aktivita Statistiky pohybu (za hodinu/den za několik měsíců) 

Personalizace Přidání jména a fotky 

Podpora více zařízení Jeden účet může podporovat více zařízení pro sledování polohy 

Důvěryhodné osoby Možnost instalace aplikace do více než jen jednoho zařízení pro 
sledování polohy GPS 

Mapy Google mapy 

Záruka a podpora 

Záruka 24měsíční záruka 

 


