
Nová dimenze
elektronické knihy jízd



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ÚVODEM
Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek 
PATRIOT XV.
Pro správnou funkci jednotky PATRIOT XV doporučujeme instalaci a následné 
nastavení svěřit odborné montážní firmě. 

ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD
Jednotka vytváří elektronickou knihu jízd použitelnou pro daňové účely. Umož-
ňuje sledování podrobných informací ke každé jízdě, vyhodnocování provozu 
jednotlivých vozidel, tvorbu automatických reportů či export dat do jiných systé-
mů. Knihu jízd, spotřeby či online pohyb jednotlivých vozidel lze sledovat prostřed-
nictvím webové i mobilní aplikace.
 
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
Současně lze jednotku využít pro zabezpečení vozidla. Využívá 3D gravitační 
senzor, který detekuje neoprávněný pohyb, náklon, havárii. Rozpozná neoprávně-
nou manipulaci s elektroinstalací vozidla. Jednotku je možno použít samostatně, 
nebo ji propojit s autoalarmem. Záložní akumulátor v jednotce zajišťuje provoz i po 
odpojení napájecího napětí. Záložní baterie je plně nabita po 12 hodinách provozu 
vozidla. PATRIOT XV zajistí přenos poplachových informací uživateli (možnost 
uplatnit slevy na pojištění vozidel).
Podrobnější informace o produktu naleznete v produktovém listu a na našem webu.
 
SIM KARTA 
Jednotka PATRIOT XV je dodávána včetně SIM karty. Minimálně 2 dny před montáží 
je třeba požádat zákaznické centrum o aktivaci SIM a nastavení vybraného tarifu. 
Jednotka umožňuje i provoz se SIM kartou ve vlastnictví uživatele. V tomto případě 
je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadavkem na PIN kód, která 
podporuje přenos dat a odesílání SMS zpráv.
Zařízení PATRIOT je provozováno na 2G síti a je vázáno na provoz mobilních 
operátorů. V případě, že mobilní operátor ukončí provoz 2G sítě, nemusí zařízení 
PATRIOT dále spolehlivě fungovat.
 
INSTALACE JEDNOTKY
Pro instalaci jednotky PATRIOT XV a její následné nastavení doporučujeme navštívit 
autorizovanou montážní firmu. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici 
na webových stránkách výrobce: www.knihajizd.info  
 
AKTIVACE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD (EKJ)
Pro aktivaci EKJ je nutné splnit následující požadavky: Ve vozidle řádně instalova-
ná, nastavená a otestovaná jednotka PATRIOT XV. V jednotce PATRIOT XV je 
vložena SIM karta s aktivním mobilním internetem bez bezpečnostního PIN kódu. 



POSTUP PRO AKTIVACI ON-LINE SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ VOZIDEL - EKJ
Pro aktivaci služby EKJ je nutné vyplnit Aktivační formulář. Tento formulář nalezne-
te na stránce http://www.knihajizd.info v sekci Download/Dokumenty ke stažení. 
Pečlivě vyplněný formulář zašlete na e-mail fax@fbcom.cz. Na základě aktivačního 
formuláře a kontaktních údajů v něm uvedených Vám budou na Vaši e-mailovou 
adresu zaslány osobní přihlašovací údaje pro webovou aplikaci, následně Vám bude 
zaslán zálohový list na platbu licenčních poplatků. Po obdržení přihlašovacích údajů 
se můžete přihlásit na webovou EKJ http://patriot.knihajizd.info. Tato webová 
aplikace EKJ Vám bude automaticky zpřístupněna na dobu jednoho měsíce, po 
zaplacení faktury Vám bude licence prodloužena na Vámi zvolenou dobu. Pokud 
Vám byly provozní poplatky fakturovány již při zakoupení jednotky, systém Vám 
bude po vyplnění a zaslání aktivačního formuláře zaktivován na předem zaplace-
nou dobu. 
Uživatelský návod pro aplikaci EKJ je součástí webové aplikace.

V případě, že potřebujete jednotku PATRIOT XV nastavit a otestovat  mimo 
pracovní dobu zákaznického centra, postupujte dle montážního návodu - sekce 
nastavení jednotky PATRIOT XV.



Výrobce:
F&B COMPANY s.r.o.
www.fbcom.cz
info@fbcom.cz

Komunikační modul PATRIOT XV je založen na nejmodernějších technologiích. 
Slouží k automatickému vytváření elektronické knihy jízd, umožňující přehledné 
zobrazení jízd prostřednictvím webové aplikace v měsíčním, týdenním nebo denním 
přehledu. K dispozici jsou veškeré informace ke každé jízdě, jako například místo 
a čas začátku a konce jízdy, ujetá vzdálenost, celkový čas jízdy, celkový čas stání na 
místě, průměrná a maximální rychlost, typ jízdy (služební nebo soukromá), informace 
o tankování, účel jízdy, identifikace řidiče atd. Novinkou je integrovaná funkce pro 
zabezpečení vozidla proti krádeži s přenosem poplachu pomocí SMS a volání. 

PŘEHLED O EFEKTIVITĚ A POHYBU ZAMĚSTNANCŮ
Dokonalý přehled o poloze a pohybu vozidel zajišťuje jejich efektivní využi-
tí a kontrolu možného zneužití firemních vozidel.

REALTIME SLEDOVÁNÍ
Zobrazení aktuální polohy vozidla prostřednictvím podrobných mapových 
podkladů Google s funkcí Street View s intervalem aktualizace 30 sekund.

SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍCH VELIČIN
Celá řada podpůrných prostředků (tankovací karty, modul CAN, průtoko-
měr, měrná palivová tyč, plovák, teplotní čidlo atd.) zajišťuje dokonalý 
obraz o provozních výdajích, spotřebě PHM a způsobu jízdy jednotlivých 
řidičů.

ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
Informace uživateli o narušení vozidla prostřednictvím SMS nebo hlaso-
vých zpráv velmi účinně napomáhá zamezit krádeži Vašeho vozidla.

ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ
Záložní akumulátor v modulu zajišťuje plnou funkčnost i po odpojení 
napájecího napětí až po dobu 10 hodin.

APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY
Všechny funkce lze zobrazit prostřednictvím nativních aplikací pro chytré 
telefony a tablety platformy iOS a Android.

EDITACE, EXPORT A TISK KNIHY JÍZD
Nepřeberné množství uživatelsky definovaných reportů, tiskových sestav, 
statistických porovnání a možnost importu dat do účetních a informačních 
systémů.


