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a další. Snažíme se vám s našimi alarmy přinést 

kromě samozřejmého bezpečí i další výhody.  

 Budeme rádi, pokud se i vy stanete dalším 

z tisíců spokojených uživatelů Webové 

samoobsluhy Jablotron. Všechny služby Webové 

samoobsluhy Jablotron můžete využívat ZDARMA.

Váš Jablotron tým

Vážený zákazníku,
 děkujeme, že jste si při zvažování, jak si chránit 

svůj majetek, vybrali náš produkt. Víme, že volba 

správného alarmu není jednoduchá. Očekáváte 

spolehlivé řešení, které vás nikdy nenechá na 

holičkách. Věříme, že naše alarmy vás plně 

uspokojí.

 Mají totiž výjimečnou podporu v aplikaci 

Webová samoobsluha Jablotron. Ta přináší 

novou úroveň ve využívání alarmu a jeho 

dostupnosti na dálku.   

 Využili jsme všech našich zkušeností a vytvořili 

aplikaci, která má špičkové parametry a je přitom 

uživatelsky přívětivá. Díky tomu dokážete vaše 

alarmy ihned na dálku intuitivně ovládat a získávat 

potřebné informace o jejich stavu. Využívat 

můžete zasílání notifi kací zdarma, sledování 

spotřeby elektřiny, sledování teplot v objektu 





na aktuální stav alarmu. Rychlý přehled 
o stavu všech zařízení z produkce 
Jablotronu, které využíváte. Vše dostupné 
přehledně na jednom místě.

Online náhled





snadno odkudkoliv a kdykoliv. Bezpečná 
a snadná možnost ovládat váš alarm na 
dálku prostřednictvím webové aplikace 
nebo aplikace pro chytré telefony.

Ovládání alarmu 





pořízené detektory pohybu s kamerou.  
Přehled fotografií pořízených detektory 
při poplachu i možnost vyžádat si aktuální 
snímek.

Náhled na fotografie





na dálku. Snadné ovládání topení, 
zavlažování, žaluzií, osvětlení apod. na 
dálku přináší komfort a jistotu, že máte 
vše plně pod kontrolou.

Ovládání spotřebičů





o poplachu, změně stavu alarmu, poruše 
apod. – zdarma. Snadná volba stavů, 
o kterých chcete být informováni. Vždy se 
dozvíte o všech událostech, které jsou pro 
vás důležité.  

Zasílání notifi kací 





Online historie událostí

je v Samoobsluze plnohodnotná a kdykoliv 
dostupná. Odkudkoliv máte možnost 
si projít časový sled událostí ve vašich 
zařízeních. Kompletní a přehledné.





včetně hlídání limitních hodnot. 
V samoobsluze lze sledovat spotřebu 
elektřiny v objektu a nastavit upozornění 
na překročení nastavených hodnot.

Spotřeba elektřiny





v různých částech objektu je dalším 
bonusem samoobsluhy. Odkudkoliv zjistíte 
aktuální teplotu a její průběh v minulosti.
Nastavit lze upozornění na překročení 
nastavených limitních hodnot.

Měření teploty



Bezplatná zákaznická linka
800 800 522 
www.jablotron.cz C
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