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Uživatelský manuál 
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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby. 
 
Použití jednotky: Jednotku lze použít jako záložní lokalizační jednotku ve vozidle s 
namontovanou hlavní jednotkou v případě jejího odpojení od baterie vozidla. Jednotku lze 
využít i ke sledování různých kontejnerů a podobných pohyblivých předmětů v nichž nelze 
jednotku napojit na externí napájení. Máte tak přehled o pohybu vašeho majetku na battery 
pack až 2 roky (interval zaslání polohy 24h). 
 
Aktivace jednotky: Nezáleží na variantě, kterou jste si zvolil, protože sledovací a zabezpečovací 
funkce tím není ovlivněna. Vodotěsná varianta nabízí navíc ochranu proti vodě typu IPX7 
(odolnost proti krátkodobému ponoření do vody (až 1 m, max. 30minut)). Obě jednotky pracují 
v rozmení teplot -20°C až +60°C. Vámi zakoupený lokaližátor je nastavený na službu Dohled s 
pravidelným intervalem odesílání aktuální polohy zařízení po 3 hodinách. Po zapnutí jednotky 
obdržíte první aktuální GPS polohu na webový portál REX (www.rex.eu) v čas uvedený na 
štítku. Následné polohy jsou zasílány v intervalu Vámi zvolených x hodin od tohoto okamžiku. 
Tento interval lze změnit ve webovém portálu a aplikaci REX. 
 
Webový portál a aplikace REX: Na portálu uvidíte aktuální polohu lokalizátoru (poslední 

zaslanou), nebo můžete prohlížet historii poloh. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v 

mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a 

naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. 

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. 

 

 
 

MANIPULACE S LOKALIZÁTOREM 
Lokalizátor Vám přišel již nastavený podle Vašich požadavků při objednávce, stačí ho zapnout a 
začne okamžitě fungovat. Umístění vypínače je zobrazeno na obrázku na další straně. 
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Odšroubujte 4 šrouby v rozích jednotky a odejměte kryt. Vypínač pro zapnutí je umístěn vedle 
konektoru baterie viz obrázek výše. Přesuňte ho z polohy OFF. Po zapnutí začnou blikat 
indikační diody jednotky na znamení aktivace jednotky. Uzavřete kryt a vložte jednotku na 
Vámi požadované místo. Možné umístění jednotky pro vozidlo je prostor v palubní desce, nebo 
i pod ní, v čalounění autosedaček, nebo prostor pod nimi, dále prostor kufru a rezervy. Výběr 
místa záleží na stupni zabezpečení, který jednotkou chcete zajistit a na zařízení do něhož 
jednotku vložíte. Při lepším uschování jednotky budete mít vetší šanci, že ji zloděj nenajde. 
Musíte ale dbát i na dostatečném výhledu na oblohu, protože bez něj není možný výpočet GPS 
polohy. První poloha po každém novém vložení baterií bude odeslána na server ve stejnou 
hodinu (uvedeno na štítku u jednotky). Ostatní polohy jsou odesílány periodicky v intervalu 3 
hodiny od tohoto okamžiku. 
 

Hlídané události 

Může se stát, že v době pravidelného hlášení bude poloha v mapě chybět. Server REX však 

hlídá interval hlášení jednotky a pokud v tento interval jednotka zašle GSM polohu (do mapy se 

nezobrazující), server si to zaznamená a neprovádí žádné návazné operace. Pokud by se 

jednotka neohlásila ani GSM informací (vybitá baterie, porucha jednotky), odesílá server 

varování na Vaše telefonní číslo, to si můžete nastavit aplikace REX v sekci nastavení zařízení - 

kontaky. Požádat o doplnění tohoto čísla můžete též emailem: podpora@rex.eu. 

Server také odesílá varování v případě, že se Vaše jednotka ohlásí zprávou, kde je uveden nízký 

stav baterie (pod 20%). Novou baterii (battery pack) si můžete objednat na eshopu REX.  
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VÝDRŽ BATERIE LOKALIZÁTORU 

Četnost zasílání  Výdrž baterie 
jednou za 24 hod.  2,5 roku 
jednou za 12 hod.  12 měsíců 
jednou za 6 hod.  6 měsíců 
jednou za 3 hod.  3 měsíce 
jednou za 1 hod.  1 měsíc 
 
Interval lze uživatelsky nastavit na webovém portále a v aplikaci REX Online. 

 
OBSAH BALENÍ 
Jedna z variant REXLINK battery                                                           Battery pack 

                       
 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK 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: 20.07.2022 

 

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 doba včetně telefonních čísel je uveden v registru 

míst zpětného odběru na stránkách MŽP. 

 

 
V případě dotazů a pro další služby se obraťte na              1.REX SERVICES a.s.      www.rex.eu 
Liliová 223   251 68 Kamenice u Prahy – Ládví           tel.: 323 672 580               tel.: 323 672 946 


