
 

 

 

 

 

 

 

 

GPS lokátor domácích mazlíčků 

REXpet  

Návod k použití 
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REXpet  je miniaturní GPS lokalizátor pro psy, kočky nebo jiné mazlíčky. 

Polohy zasílané z jednotky jsou k dispozici na webovém rozhraní, na které lze 

přistupovat z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Stejně tak 

můžete vidět všechny tyto údaje v mobilní aplikaci REX. 

REXpet obsah balení: 

• GPS lokátor 

• Pryžové pouzdro pro upevnění na obojek 

• Základní obojek 

• Speciální nabíjecí kabel do USB 

Použití 

REXpet je dodáván včetně pryžového pouzdra a základního obojku. Pouzdro 

můžete jednoduše připevnit i na vlastní obojek. Nabitý přístroj pak jen vložíte 

do pouzdra.  

Ovládání 

REXpet je dodáván kompletně připravený k použití. Nepotřebuje žádnou 

uživatelskou konfiguraci. 

Zapnutí zařízení 

REXpet zapnete stiskem tlačítka po dobu 3 sekund na čelní straně přístroje. 

Po zapnutí se rozsvítí současně červená a modrá dioda, které po 3 sekundách 

zhasnou. Pro ověření, zda je zařízení zapnuté můžete krátce zmáčknout hlavní 

tlačítko. Pokud je jednotka zapnutá, červená i modrá dioda problikne. 

Vypnutí zařízení 

Pro vypnutí zařízení dlouze stiskněte tlačítko na čelní straně přístroje (déle 

než 15 sekund) nebo zařízení vypněte přímo v aplikaci. 

Nabíjení 

V balení je dodáván speciální nabíjecí kabel. Konec kabelu s USB konektorem 
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zapojte do USB zdířky nabíječky nebo počítače (není součástí dodávky). Druhý 

konec připojte k lokátoru REXpet. Nabíjecí kontakty naleznete na spodní 

straně přístroje. Z důvodu vodotěsnosti je kabel přidržován magneticky. 

Správnou polaritu určuje magnet – jen ve správné poloze kabel na zařízení 

drží. Pro plné nabití je třeba dobíjet cca 3 hodiny. 

Zobrazení poloh REXpet na mapě 

Pro registraci zařízení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a 

naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg  

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky 

zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude 

automaticky přiložena pod Váš stávající účet (přihlášení).  

Polohy lokátoru si můžete zobrazit na mapě na webovém portálu REX nebo 

v aplikaci REX. 

Při zobrazení polohy z mobilního 

zařízení s GPS, můžete pro snazší 

orientaci vidět zároveň i svou 

polohu. 

Lokalizátor REXpet posílá do mapy 

svou polohu vždy jednou za 

minutu, pokud jsou dostupné GPS 

satelity. Poloha tak není dostupná 

uvnitř domu, problém může 

případně nastat v hustém lese 

nebo mezi vysokými domy.  

Data z lokátoru jsou přenášena 

pomocí mobilní sítě. SIM karta je 

instalována v zařízení.   
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Parametry zařízení 

• 45x35x15 mm, 25g 

• GSM 850/900/1800/1900 MHz 

• Výdrž na nabití – až 3 dny 

• Baterie: 400 mAh 

• Provozní teploty: -20°C ~ +55°C 

• Vodotěsnost – krytí  IP67 

ES PROHÁŠENÍ O SHODĚ 

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXpet a jeho systémové 

příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení 

nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na 

něj vydány zkušební protokoly. 

Místo vydání: Ládví 

Datum vydání: 09.02.2021 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o 

zajištění společného plnění” v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. 

Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v 

registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.  

Kontakt 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu 

podpora@rex.eu 

1. REX SERVICES, a.s. 

Liliová 223, Kamenice – Ládví, 25168 

Česká republika 

www.rex.eu 

http://www.rex.eu/

