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1 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Přihlášení PINem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Přihlášení ID kartou 
Pro přihlášení ID kartou stačí pouze přiložit svou kartu a k přihlášení dojde automaticky, bez nutnosti vybírat 
své jméno. 

Na přihlašovací obrazovce jsou zobrazena 
jména všech pracovníků nebo pozic. 

Vyberte kliknutím 
své jméno/pozici 

Zadejte PIN a 
potvrďte 
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2 AUTOMATICKÉ VYHLÁŠENÍ POLACHU 
Aplikace je nastavena pro monitoring neobvyklých událostí, jako je nečinnost, pád, náraz apod. Pokud k takové 
situaci dojde, zobrazí se místo standardních tlačítek na ploše telefonu alarmové tlačítko a je přehrávána 
zvuková signalizace předalarmu. 
 
Tento předalarm má nastavitelnou délku trvání, obvykle 30-60 vteřin. Po tuto dobu lze předalarm stornovat 
stisknutím tlačítka. Jakmile doběhne čas předalarmu do 0, vyhlásí telefon poplach. 
 

 

3 MANUÁLNÍ VYHLÁŠENÍ POPLACHU 
Terminály RG725 jsou vybaveny hardwarovým tlačítkem.  
Stisknutím tlačítka na 2 vteřiny (spíše doporučujeme napočítat do tří) se ihned aktivuje poplach. To, že se 
podařilo vyhlásit poplach je signalizováno vibracemi telefonu a zároveň se aplikace zbarví do červena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko s odpočtem 
času. Po jeho 

stisknutí se zruší 
vyhlášení poplachu 

Čas zbývající do 
vyhlášení poplachu 

SOS tlačítko je na 
horní straně 

terminálu 
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4 PRŮBĚH POPLACHU 
Poplach je signalizován třemi způsoby:  

1. Datová zpráva na server, kde je možné zobrazit aktuální polohu na 
mapě a zjistit, kde se mobilní terminál před vyhlášením poplachu 
pohyboval 

2. Telefonní hovor – telefon se přepne na hlasitý odposlech a vytáčí 
jeden hovor za druhý, dokud někdo na druhé straně hovor 
nepřijme. 

3. SMS – ta je předdefinovaná v aplikaci a obsahuje údaje o uživateli, 
co způsobilo poplach a jaká je jeho GPS pozice. 

5 ZRUŠENÍ/UKONČENÍ POPLACHU 
Pokud dojde k vyhlášení poplachu, terminál bude v tzv. alarmovém stavu. To 
se projevuje červeně zbarveným pruhem v aplikaci. 
 
Terminál v tomto stavu nevyhlásí další poplach stejného typu. Tedy pokud 
byl poplach vyhlášen Nečinností, další poplach typu Nečinnost se již 
nevyhlásí. Jiný typ poplachu být vyhlášen může. 
 
Poplach lze zrušit: 

1. Z webového rozhraní na www.touchguard.app,  pokud na to má 
uživatel oprávnění 

2. Přímo z mobilního terminálu v kontextovém menu (3 tečky vpravo 
nahoře), položka „Zrušit všechny alarmy“. Tuto volbu je třeba 
potvrdit PINem.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Když terminál vytáčí jednotlivá tel.č., je zobrazeno červené tlačítko, 
kterým lze další volání zastavit. Po stisknutí tlačítka se aplikace 

přepne do aplikace Telefon, kde je možné ukončit i aktuální hovor. 

http://www.touchguard.app/
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6 ODHLÁŠENÍ 
 

 
 

7 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR 
Monitoring osamoceného pracovníka se deaktivuje: 

1. Odhlášením z aplikace 
2. Připojením do nabíječky (pokud je nastaveno – nelze tedy používat např. powerbanky, protože pak 

systém není funkční!) 

Pro odhlášení PINem 
zvolte tlačítko pro 

odhlášení. V případě 
použití ID karty stačí 
pouze přiložit kartu 

Zadejte PIN a 
potvrďte 


