
Revoluční zabezpečení zboží na prodejní ploše 
bez ztráty místa na regálech, funkční i bez 
použití EAS bran.

Jsme oficiálním distributorem značky pro ČR  & SR



�SmartWrap je revoluční novinkou, jejíž poslání je nahradit bezpečnostní plastové 

obaly (safery) a kabelovou ochranu typu pavouk (spider) za účelem výrazně 

vyššího stupně zabezpečení se 100% úsporou místa na prodejní ploše.

POSLÁNÍ SMART WRAPU

�SmartWrap je též vhodnou ochranou pro obchody, které nemají přídavné systémy 

na vstupu do prodejny pro rozpoznání tašek vystlaných aluminiem.



Funkce SmartWrapu

� SmartWrap je samostatným bezpečnostním prvkem, který není závislý na 

jednotlivém EAS systému. 

� K deaktivaci akustického alarmu SmartWrapu je určen speciální 

programovatelný infra-červený klíč. 

� Při používaní SmartWrapu na prodejně není nutné mít EAS systém nainstalován.

� Každý jednotlivý obchod si může nakódovat svůj vlastní klíč, a to speciální 

programovací jednotkou.



� SmartWrap je vybaven pohybovým a světelným čidlem. Ve chvíli, když se 

pachatel pokusí produkt označený Smart Wrapem ukrýt pod bundu, či schovat 

do aluminiové tašky, začne SmartWrap indikovat akustickým popískáváním, že 

je „něco v nepořádku“. Pokud pachatel SmartWrap do 10ti sekund produkt 

nevyjme z kapsy nebo tašky, automaticky se spouští akustický alarm o hlasitosti 

90dB. 

� SmartWrap rovněž chrání před vniknutím dovnitř krabice pomocí speciální 

měděné pásky, při jejím poškození dojde také k alarmu



Rohový carrier 

Aplikátor bezpečnostní pásky

Klíč deaktivační

SmartWrap Připravený k použití

Komponenty:



Manipulace se Smart Wrapem

„Jak deaktivovat“

„Jak deaktivovat“

1) Zcela zasuňte klíč pod tag 2) Zmáčkněte tlačítko na klíči, tag 1x pískne 3 ) V tento moment je deaktivován, po 10 

sekundách se znovu aktivuje v případě, že 

nedošlo k demontáži.



„Indikace slabé baterie“

Po nasunutí tagu na podložku tag

permanentně krátce píská a dioda na 

vrchu tagu bliká červeně



„Jak zabezpečit – zabalit produkt“

1) Přilož patici na roh produktu a začátek pásky 

přitlač prstem k patici, tak jak je vyobrazeno na 

obrázku níže (startovní pozice)

POZOR!
Začátek pásky nesmí přesahovat přes okraj !!! 

 



2) Opásejte produkt 3) Přitlačte prstem pásku v koncové pozici

4) Odtrhněte a zbylý konec pásky přilepte na  

krabici



5) Nasuňte SmartWrap
V případě správné aplikace tag krátce 2x pískne 

= zabezpečeno

 

Pozn.: plánovaná životnost carrieru (nosiče) je cca 50 použití, pak dojde k abrazi a nefunkčnosti, 

to že je carrier nefunkční poznáte, pokud správně aplikujete wrap a nedojde 2 x k písknutí, carrier

je pak nutno nahradit novým



Ukázka úspory místa na ploše oproti plastovým 
obalům (saferům) a spiderům



Přímé porovnání úspory místa



Parfémy & kosmetika

Ukázky použití:



Software

Ukázka použití:



Elektronika

Ukázka použití:



Na krabicích

Poskytuje jednoduchou a flexibilní ochranu pro zboží v krabicích na prodejní ploše

Ukázky použití:
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