
FIXED SMILE. #findit



Jedno skvělé zařízení. Čtyři stylové barvy.



• Bluetooth hlídač FIXED SMILE sleduje vaše osobní věci.
• Upozorní vás, pokud necháte peněženku ležet na stole v restauraci. 
• Nebo vám ukáže poslední zaznamenanou polohu vytroušeného svazku klíčů. 
• A umí toho ještě o dost víc.

Hlídač osobních věcí



PŘÍRUČNÍ 
ZAVAZADLA

PENĚŽENKY KLÍČE KLÍČE OD 
AUTA

DROBNÁ 
ELEKTRONIKA

Pohlídá to, na čem Vám záleží

Ten pocit určitě znáte. Panebože, kde mám peněženku? Nebo, průšvih, nemůžu najít klíče. Tak tohle končí. 
FIXED SMILE pohlídá to, na čem vám záleží a zbaví vás infarktových stavů. Stačí mrknout do aplikace ve vašem 
chytrém telefonu a hned budete vědět, na čem jste.



• Na pozadí SMILE trvale sleduje skrze telefon a aplikaci polohu vašich 
důležitých věcí.

• Dvojstiskem tlačítka vyhledá SMILE váš zapadnutý nebo založený telefon. 
Ozve se vyzváněním.

• Je příjemný na dotek. Na každé další setkání s ním se budete těšit.

• Jeho baterie vydrží zhruba jeden rok. Až dojde? Jednoduše si ji sami 
vyměníte.

Malý, chytrý, sympatický



Vlastní aplikace vyvinuta firmou RECALL

• FIXED SMILE aplikace byla vytvořena v České republice vlastním vývojem 
značky FIXED.

• FIXED SMILE aplikace byla vytvořena jako nejlepší aplikace svého druhu, 
kterou také je.  

• FIXED SMILE aplikace byla testována samotnými vývojáři, celým týmem 
FIXED a především našimi zákazníky.  

• FIXED SMILE aplikace je živý produkt, a tak stále pracujeme i na jejím 
dalším vývoji.  

• FIXED SMILE aplikace je vhodná pro všechny typy zařízení s operačním 
systémem iOS i Android.



Smart funkce

Smart notifikace

Bezpečná zóna

Pro více zařízení

Noční režim

• SMILE pracuje s více zařízeními najednou skrze jeden účet.
• SMILE je vhodný jak pro zařízení s operačním systémem iOS tak Android. 

• SMILE tracker funguje tak, jak si budete přát. Komunikace může být velmi 
intenzivní ale také tichá a sofistikovaná

• Aplikace může běžet pouze na pozadí.

• V aplikaci jsou nastavené tzv. bezpečné zóny.
• Aplikace Vás tak upozorní pokud do této zóny vstoupíte nebo ji opustíte. 

• Noční režim vás zase ochrání od nečekaných alarmů během spánku. V 
definovaném časovém rozmezí budou všechna upozornění neaktivní.

https://www.youtube.com/watch?v=l1thqBAIoK4


Péče o zákazníky
• V náš produkt věříme, proto je pro nás péče o naše zákazníky velmi důležitá.
• Není to pouze fráze. Zákazníci jsou tak vítání na naší unikátní Zákaznické podpoře FIXED CUSTOMER CARE SERVICE.
• Ta je obsluhována 24/7 na stránkách www.fixed.zone a www.fixedsmile.com

http://www.fixed.zone/
http://www.fixedsmile.com/
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