- moto
Alarme para Motos com localizador por GPS / GSM

O que é?
O NV-MOTO ® é um alarme para Motos com localizador por GPS/GSM, que permite localizar e imobilizar uma moto em caso de
furto. Através de um pedido, sem custos, o NV-MOTO ® envia informações sobre o estado e localização da moto
(cobertura mundial).

www.nv-moto.com

localização por satélite

compatível com qualquer telemóvel

Funcionalidades

O NV-MOTO ® é um sistema autónomo, estando dessa forma livre de mensalidades e
encargos adicionais.

O NV-MOTO ® é um sistema livre de operador, pelo que pode optar por qualquer operador
de telecomunicações.

The NV-MOTO ® is an autonomous system, and therefore free of charge.

The NV-MOTO ® is a free operator system, it means that you can choose any telephone
operator.

O NV-MOTO ® permite-lhe localizar mundialmente a moto através das coordenadas GPS
(latitude / longitude) fornecendo de imediato o local e nome da rua onde esta se encontra.
Visualização da localização em www.nv-moto.com
Utilizando as coordenadas recebidas no seu telemóvel, poderá visualizar onde está a sua moto.

O NV-MOTO ® através de uma password pode bloquear a sua moto a partir de qualquer
modelo de telemóvel. Poderá efectuar o bloqueio GPS que actua quando a moto atingir uma
velocidade inferior a 10 km/h.

The NV-MOTO ® allows you to locate your motorcycle worldwide through GPS coordinates
(latitude / longitude) providing the location and name of the street where it is.
Free location on the internet
In www.nv-moto.com, by using the coordinates received in your mobile, you can see where
your motorcycle is.

O NV-MOTO ® possibilita-lhe a recepção de alertas sempre que determinada velocidade
for atingida.
The NV-MOTO ® is able to send you alerts when a certain speed is reached.

O NV-MOTO ® avisa-o caso a sua bateria se encontre sem carga ou se for desligada
propositadamente. O sistema é autónomo, possuindo alimentação própria e um evoluído
sistema de poupança de bateria.
The NV-MOTO ® warns you if the battery is flat or if it was deliberately turned off.
The system is independent; it has got its own source of energy.

The NV-MOTO ®, by using a password, can detain your motorcycle from any kind of mobile.
The GPS detention is made as soon as the vehicle reaches a speed below 10 km/h.

alarme com sirene,
comando e sensor de inclinação

O NV-MOTO ® vem equipado com alarme e envia um alerta, para vários números
pré programados, caso haja um disparo do mesmo ou uma alteração brusca de inclinação.
The NV-MOTO ® is equipped with an alarm and it sends a warning to the assigned phone
numbers in case of alarm shot or a sudden change of inclination.

O NV-MOTO ® envia, para vários números de telemóvel, alertas com informações sobre o
estado da moto e dispõe de um intuitivo menu de voz para o auxiliar.
The NV-MOTO ® sends alerts with the information on the sate of the motorcycle to several
phone numbers. It also has a very intuitive voice menu to help you.
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