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v objekte a ďalšie. Snažíme sa vám s našimi 

alarmami priniesť okrem samozrejmého bezpečia 

aj ďalšie výhody. 

 Budeme radi, ak sa aj vy stanete ďalším 

z tisícov spokojných užívateľov Webovej 

samoobsluhy Jablotron. Služby Webovej 

samoobsluhy môžete v rámci Bezpečnostnej SIM 

využívať ZDARMA. 

Váš Jablotron tím

Vážený zákazník,
 ďakujeme, že ste pri zvažovaní, ako si chrániť 

svoj majetok, vybrali náš produkt. Vieme, že 

voľba správneho alarmu nie je jednoduchá. 

Očakávate spoľahlivé riešenie, ktoré vás nikdy 

nenechá v štichu. Veríme, že naše alarmy vás plne 

uspokoja. 

 Majú totiž výnimočnú podporu v aplikácii 

Webová samoobsluha Jablotron. Tá prináša novú 

úroveň pri využívaní schopností alarmu a jeho 

dostupnosti na diaľku. 

 Využili sme všetky naše skúsenosti a vytvorili 

aplikáciu, ktorá má špičkové parametre a je 

pritom jednoduchá. Vďaka tomu dokážete všetky 

vaše alarmy ihneď na diaľku intuitívne ovládať 

a získavať potrebné informácie o ich stave. 

Využívať môžete zasielanie notifi kácií zdarma, 

sledovanie spotreby elektriny, sledovanie teplôt 





a sledovanie aktuálneho stavu alarmu. 
Rýchly prehľad o stave všetkých zariadení 
z produkcie Jablotron, ktoré používate. 
Všetko dostupne prehľadné na jednom 
mieste.

Online prístup





jednoducho odkiaľkoľvek a kedykoľvek. 
Bezpečná a prehľadná možnosť ovládať 
váš alarm na diaľku prostredníctvom 
webovej aplikácie pre chytré telefóny.

Ovládanie alarmu





ktoré zachytili detektory pohybu 
s kamerou. Prezeranie fotografií 
zachytených detektorom pri poplachu 
vrátane možnosti vyžiadať si aktuálnu 
fotografiu.

Náhľad na fotografie





na diaľku. Jednoduché ovládanie 
kúrenia, zavlažovania, žalúzií, osvetlenia, 
garážových brán atď. na diaľku prináša 
komfort a istotu, že máte všetko plne pod 
kontrolou.

Ovládanie spotrebičov





o poplachu, zmene stavu alarmu, poruche 
atď. - zdarma. Jednoduchá voľba stavov, 
o ktorých chcete byť informovaný. Vždy sa 
dozviete o všetkých udalostiach, ktoré sú 
pre vás dôležité. 

Zasielanie notifi kácií





Online história udalostí

je v Samoobsluhe plnohodnotná 
a kedykoľvek dostupná. Odkiaľkoľvek máte 
možnosť si prezerať sled udalostí vo vašich 
zariadeniach. Kompletné a prehľadné.





vrátane stráženia limitných hodnôt. 
V Samoobsluhe je možné sledovať 
spotrebu elektriny v objekte a nastaviť 
upozornenie na prekročenie nastavených 
hodnôt.

Spotreba elektriny





v rôznych častiach objektu je ďalším 
bonusom Samoobsluhy. Odkiaľkoľvek 
zistíte aktuálnu teplotu a jej priebeh 
v minulosti. Nastaviť je možné aj 
upozornenie na prekročenie nastavených 
limitných hodnôt.

Meranie teploty
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