Detailný inštalačný návod CA-2103 – RESET 1
1. Dôležité upozornenie pred montážou

4.

Autoalarm je určený na odbornú montáž v autorizovanom stredisku. Je vhodný
do vozidiel s palubným napätím 12V aj 24V a uzemneným záporným pólom
akumulátora. Inštaluje sa do interiéru.

5.

Pred montážou odpojte akumulátor. Pri inštalácii do vozidiel s airbagom nesmie
byť pri manipulácii s akumulátorom nikto vo vozidle! Odpojenie akumulátora
môže tiež vynulovať niektoré prístroje vozidla (hodiny, predvoľby atď.).
Vyhýbajte sa vŕtaniu otvorov do kovových častí karosérie. Na lisované spoje
používajte náradie určené na tento účel. Pokiaľ niektorý vodič v kabeláži
alarmu nevyužijete, odstrihnite ho 10 cm od konektora, zaizolujte a
zabandážujte do zväzku. Výrobca autoalarmu nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou výrobku.

6.

4. Nastavenie autoalarmu

Pri inštalácii autoalarmu do vozidiel s palubným napätím 24 V je nutné namiesto
štandardne balenej sirény použiť 24 V sirénu.

Autoalarm možno nastaviť niekoľkými spôsobmi. Odporúčame ho nastavovať cez PC
softvérom C-Link (lokálne cez USB interface GD-04P, alebo vzdialene cez GSM sieť).
C-Link možno stiahnuť na www.jablotron.sk. Ďalšou možnosťou je programovanie
jednotlivých funkcií pomocou SMS príkazov (menej komfortné). V SMS je možné
použiť jeden alebo aj viac príkazov oddelených čiarkou. Úvod SMS musí vždy
obsahovať platný MASTER kód – z výroby 1234 (pozri odsek 5.1).

SIM karta - upozornenie: Ak chcete plne využívať funkcie autoalarmu,
odporúčame použiť SIM kartu dodanú spolu s autoalarmom a na stránke
www.myjablotron.com vyplnením formulára aktivovať niektorú z unikátnych
služieb Auto na mape, Auto pod kontrolou (viac info na www.jablotron.sk).

2. Zapojenie vodičov

•
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Príklad hromadného SMS príkazu:
1234 TEL1 +421987123456,TEL2 +421987654321

Žltý - výstup pre sirénu – spína +12 V (24 V) / max. 1,3 A. Signalizuje
poplach (30s) a potvrdzuje ovládacie signály.
Sivý – vstup dvere, reaguje na spojenie aj odpojenie od GND.
(detailné nastavenia vstupu nájdete v tabuľke SET parameter D,E)
Biely – vstup INP1, reaguje na spojenie aj odpojenie od GND.
(detailné nastavenia vstupu nájdete v tabuľke SET parameter F,G)
Žlto-biely – vstup INP2, reaguje na spojenie aj odpojenie od GND.
(detailné nastavenia vstupu nájdete v tabuľke SET parameter H,I)
Oranžový – vstup INP3, reaguje na spojenie aj odpojenie od GND.
(detailné nastavenia vstupu nájdete v tabuľke SET parameter J,K)
Modrý – signál zapnutia kľúča zapaľovania +12V (24V) zo spínacej
skrinky. Skontrolujte, či je napätie na tomto vodiči aj počas štartovania.
Zelený – kontrolná LED - inštalujte na viditeľné miesto na palubnej doske.
Bielo-čierny (pozícia 10) – „Uzamknúť“
Bielo-modrý (pozícia 11) – „Odomknúť“
Tieto vodiče slúžia ako výstupy pre ovládanie centrálneho uzamykania.
Spínajú na kostru (max. 200mA), dĺžka impulzu je nastaviteľná.
Čierny – kostra GND - pripojte na originálny kostriaci bod.
Červený – napájanie +12 V alebo 24 V
Napájanie zapnite až po dôkladnej kontrole celej inštalácie!
2x Hnedý – imobilizačný okruh (max. 8 A trvalo, 12 A krátkodobo).
Ružový – nastaviteľný výstup AUX (pozri tabuľku SET N):
- napájanie +12V / 20mA pre externé snímače
- komunikačná zbernica pre modul rozšírenia funkcií (MCB-02, CR-11A)
RJ konektor – slúži na programovanie zariadenia prostredníctvom
GD-04P, alebo na pripojenie RFID čítačky čipov CU-08RF.
Sólo 2-pinový konektor - oranžovo-hnedý a oranžovo-zelený
Twistované vodiče pre pripojenie na dátovú zbernicu CAN.

4.1 Krok č.1 - RESET zariadenia

Aby autoalarm pracoval podľa vašich potrieb, ako prvý krok je potrebné nastaviť
logiku jeho správania príkazom RESET (pracovný mód). Ak chcete autoalarm
používať tak, že bude ovládaný ovládačmi JABLOTRON, je nutné nastaviť RESET1.
Nastavíte ho C-Linkom, alebo odoslaním SMS príkazu na tel. číslo SIM karty alarmu.
Vykonanie RESETu signalizujú 4 húknutia. POZOR, príkazom RESET sa vymažú
úplne všetky nastavenia autoalarmu, preto tento krok urobte ako prvý!
Tvar príkazu:

2.

3.

Reset možno urobiť aj zápisom na SIM a to tak, že autoalarm odpojíte od napájania, SIM kartu
preložíte do mobilného telefónu a do zoznamu kontaktov na SIM zapíšete meno RESET veľkými
písmenami. Ako telefónne číslo tohto kontaktu uvediete číslo 1. Po vložení SIM do alarmu a pripojení
na napájanie sa autoalarm automaticky zresetuje (4x húkne siréna) a daný kontakt zo SIM vymaže.

4.2 Krok č.2 – nastavenie slovenského jazyka

Od výroby má autoalarm nastavený anglický jazyk. Nastavením jazyka sa
prepíšu všetky texty a príkazy do SK jazyka, vrátane hlasového menu.
Tvar príkazu:

MCkód LANGUAGE SK

Príklad príkazu: 1234 LANGUAGE SK (novým jazykom bude slovenčina)

5. Rozšírené nastavenia
5.1 Zmena MASTER kódu (kód servisného technika)

Master kód slúži na programovanie a ovládanie autoalarmu. Je určený pre
servisného technika alebo správcu. Pomocou Master kódu možno meniť ostatné
(tzv. User) kódy. Z výroby je nastavený Master kód na 1234. Výrobca odporúča
kód zmeniť. Kód musí obsahovať 4 až 10 znakov, možno použiť čísla 0 - 9 a
znaky od A po Z (bez diakritiky). Malé a veľké písmena sa nerozlišujú.
Tvar príkazu:

MCkód MC novýMCkód novýMCkód

Príklad príkazu: 1234 MC 654321 654321 (nový kód bude 654321)

Pre spoľahlivú prevádzku odporúčame používať dodanú SIM kartu
s aktivovanou službou Auto pod kontrolou alebo Auto na mape.
Pre aktiváciu služby stačí vyplniť aktivačný webový formulár na
www.myjablotron.com. Podrobnosti a množstvo výhod aktivovanej
služby sa dočítate na www.jablotron.sk (najvýhodnejšia SIM karta pre
alarm, predĺženie bezplatných opráv výrobku na 5 rokov, diaľková
správa alarmu, monitoring polohy na mape, evidencia vozidiel,
najazdených km, spotreba vozidla, aplikácia v mobile a veľa ďalších...).
Dodaná SIM karta je pripravená na použitie v autoalarme. Ak použijete
inú SIM, poznačte si jej telefónne číslo a vypnite ochranu PIN kódom (alebo
PIN nastavte na „0000“). JABLOTRON neodporúča používať v alarme
predplatené karty (vybitý kredit a exspirácia SIM karty sú najčastejšou
príčinou nefunkčného alarmu).
Vloženie SIM karty – tenkým predmetom zatlačte na žltý kolík pre
vysunutie držiaka SIM, vložte SIM do držiaka a opatrne zasuňte späť
až na doraz.
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MCkód RESET 1

Príklad SMS príkazu pre zvolenie pracovného módu zariadenia: 1234 RESET 1

3. SIM karta a prvé zapnutie
1.

Inštalujte priloženú GSM anténu! Autoalarm nesmie byť pripojený na
napájanie bez pripojenej GSM antény a táto nesmie byť nainštalovaná na
žiadnom kovovom prvku! Anténu odporúčame inštalovať pod palubnú dosku na
niektorý z plastových dielov palubovky.
Inštalujte priloženú GPS anténu - odporúčame ju inštalovať pod palubnú
dosku. Môže sa inštalovať aj na (nie pod) kovový profil, pretože zo spodnej strany
obsahuje magnet. POZOR, nad GPS anténou nesmú byť žiadne kovové
predmety a pre správnu funkciu GPS modulu platí, že čím väčší je výhľad na
oblohu, tým je GPS lokalizácia presnejšia.
Skontrolujte zapojenie a pripojte napájanie. Rýchlejšie blikanie kontrolky
po pripojení k napájaniu signalizuje prihlasovanie zariadenia do GSM siete.
Počkajte, kým kontrolka nezhasne (môže trvať až 2 min).

Ak kontrolná LED nezhasne, SIM karta sa neprihlásila do GSM siete. V takom prípade vypnite napájanie,
vyberte SIM kartu, vložte ju do mobilného telefónu a skontrolujte, či je možné na tomto mieste (umiestnenie
GSM antény) nadviazať spojenie. Skontrolujte tiež, že na SIM karte je vypnutá ochrana PIN kódom (prípadne
je nastavený PIN kód „0000“). Ak je kontrola spojenia mobilným telefónom úspešná, vráťte SIM kartu do
autoalarmu a celý postup zopakujte. Ak nezhasne LED ani po 1 minúte, skontrolujte, či je SIM karta správne
vložená a či nie sú dotykové plochy znečistené (napr. mastnotou).

Imobilizér autoalarmu sa chová podľa nastavenia parametra DIP I a v súlade
s tým je nutné zvážiť aký obvod vozidla blokovať. V žiadnom prípade nesmie
imobilizér autoalarmu blokovať akýkoľvek obvod, ktorý by v bežnej prevádzke
bránil elektronike vozidla v činnosti, alebo v ukladaní dát po vypnutí motora.

•

Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

RESET 1 = pracovný mód autoalarmu určený pre vozidlá, ktoré nemajú od výrobcu diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania. V tomto
móde je autoalarm ovládaný ovládačom Jablotron a po zapnutí / vypnutí ochrany poskytuje impulzy pre centrálne uzamykanie.

Upozornenie: V prípade, že má byť pre jednotku aktivovaná monitorovacia
služba, potom Master kód zmeňte až po úspešnej aktivácii služby (inak
nebude možné jednotku nastaviť a služba nebude funkčná).

5.2 Zmena USER kódu (kód užívateľa)

User kód umožňuje užívateľské ovládanie autoalarmu. Používa ho vodič,
prípadne majiteľ vozidla. Z výroby je nastavený na 1111. Výrobca odporúča
kód zmeniť. Znaky UC kódu majú rovnaké pravidlá ako pre MC kód s tým, že
pokiaľ chcete používať hlasové menu, je nutné použiť iba čísla. Neodporúča sa
nastaviť rovnaké znaky pre MC a UC kód!
Tvar príkazu:

UCkód UC novýUCkód novýUCkód

Príklad príkazu: 1111 UC 987654 987654 (nový kód bude 987654)
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5.3 Učenie diaľkových ovládačov JABLOTRON
Diaľkové ovládače možno učiť aj vymazať iba pri zapnutom zapaľovaní.
Naučiť možno až osem ovládačov. Na autoalarme po prijatí nižšie
uvedeného príkazu začne blikať LED a zároveň 4x húkne siréna. Jednotlivé
ovládače sa naučia súčasným držaním tlačidiel
a
na dobu cca. 5 s.
Naučenie každého ovládača signalizuje krátke húknutie autoalarmu. Učiaci
režim sa ukončí vypnutím zapaľovania. Naučením aspoň jedného ovládača
v učiacom režime dôjde k vymazaniu všetkých skôr naučených ovládačov.
Preto je nutné pri každom učení ovládačov naučiť všetky, ktoré budú
v zariadení používané.
Tvar príkazu:

MCkód LEARN RC

Príklad príkazu: 1234 LEARN RC

5.4 Učenie a nastavenie bezdrôtových detektorov
Bezdrôtové detektory možno učiť aj vymazať iba pri zapnutom zapaľovaní
a možno ich priradiť do dvoch skupín: Interné a Externé. Do každej z týchto
skupín možno naučiť až 12 detektorov. Interné detektory možno pri zapnutej
ochrane vypnúť, chránená tak ostáva iba časť vozidla. Toto je výhodné napr. pri
karavanoch, alebo keď je vo vozidle napr. pes. Externé detektory zostávajú
aktívne po celú dobu ochrany. Na autoalarme po prijatí príkazu začne blikať
LED a zároveň štyri krát húkne. Jednotlivé bezdrôtové detektory sa učia
vložením batérie. Naučenie každého detektora signalizuje krátke húknutie
autoalarmu. Učiaci režim sa ukončí vypnutím zapaľovania. Naučením aspoň
jedného detektora do príslušnej skupiny v učiacom režime dôjde ku zmazaniu
všetkých skôr naučených detektorov. Preto je nutné pri každom učení
detektorov INT alebo EXT naučiť všetky, ktoré budú v zariadení v tejto skupine
používané.

Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Obr. 1: Zapojenie alarmu v pracovnom móde RESET 1. V tomto zapojení je autoalarm schopný ovládať centrálne uzamykanie vozidla.

Ak je v niektorom z detektorov vybitá batéria, autoalarm odošle SMS správu na čísla
pre poplachové volanie. SMS správa obsahuje informáciu, o ktorý detektor sa jedná.
SMS sa posiela, aj pri strate komunikácie s bezdrôtovým detektorom, pokiaľ je táto
funkcia zapnutá.

Detektory sú chránené proti nežiaducej manipulácii tzv. sabotážnymi kontaktami.
Preto je pri výmene batérie potrebné zapnúť kľúč zapaľovania. Inak autoalarm vyvolá
po otvorení detektora poplach.

5.5 Nastavenie telefónnych čísiel vodičov

Do autoalarmu možno priradiť až 99 telefónnych čísiel používateľov. U prvých šiestich
možno pridaním parametra špecifikovať, aké informácie mu bude autoalarm zasielať:
poplachové a informačné správy (nezamknuté auto, neznáma SMS), popr. im
umožniť ovládanie alarmu. Telefónne číslo musí byť zadané v medzinárodnom
formáte. Defaultné nastavenie pre TEL1 je 3:1:1:0:1:1, pre TEL 2-6 je 3:0:0:0:0:0
Tvar príkazu bez parametra:

MCkód TELx +421yyyyyyyyy

Tvar príkazu s parametrom:

MCkód TELx +421yyyyyyyyy a:b:c:d:e:f

Príklad príkazu: 1234 LEARN INT

kde:
x
poradové číslo telefónneho čísla (od 1 do 99);
+421yyyyyyyyy telefónne číslo v medzinárodnom formáte
a
Poplachové udalosti: 0 = neposiela nič, 1 = posiela SMS,
2 = iba volá, 3 = SMS aj volanie
b
PANIC: 0 = neposiela, 1 = posiela SMS, 2 = iba volá, 3 = SMS
aj volanie
c
GEOFENCE: 0 = neposiela, 1 = posiela SMS, 2 = iba volá, 3 =
SMS aj volanie
d
SINFO: 0 = neposiela, 1 = posiela SMS, 2 = iba volá,
3 = SMS aj volanie
e
INFO SMS: 0 = neposiela SMS, 1 = posiela SMS
f
ovládanie volaním: 0 = nejde ovládať, 1 = možno ovládať cez
hlasové menu, 2 = možno ovládať jednoduchým prezvonením

Pri nastavenej okamžitej reakcie (INS) je poplach vyvolaný ihneď po aktivácii.
Keď nastavíte v detektore oneskorenú reakciu (DEL), bude poplach vyvolaný
až 20 s od jeho aktivácie. Pre všetky detektory poskytuje autoalarm odchodové
oneskorenie 20 s po zapnutí ochrany. Pozor, pohybové detektory majú režim
šetrenia batérie a môžu reagovať až do 1 alebo 5 minút po zapnutí ochrany.

Príklad príkazu pre zadanie telefónnych čísiel 1 a 2:
1234 TEL1 +421903123123,TEL2 +421904321321 3:0:0:0:0:2
(TEL1 bude +421903123123 a keďže je bez parametrov, zostáva defaultné
nastavenie, TEL2 bude +421904321321 a parametrom bolo povolené ovládanie
prezvonením).

Tvar príkazu pre interné detektory:

MC kód LEARN INT

Tvar príkazu pre externé detektory:

MC kód LEARN EXT

GSM autoalarm CA-2103 „Athos“
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6. Nastavenie užívateľských parametrov DIP

7. Nastavenie prevádzkových parametrov SET

DIP nastavenia určujú, ako sa bude alarm chovať k zákazníkovi. Každý
parameter tabuľky A až K možno v SMS príkaze nahradiť príslušnou číselnou
hodnotou. Tá potom definuje nastavenie danej funkcie.

SET nastavenia určujú, ako sa bude alarm chovať vo vzťahu k inštalácii
vozidla. Každý parameter tabuľky A až N možno v SMS príkaze nahradiť
príslušnou číselnou hodnotou. Tá potom definuje nastavenie danej funkcie.

MCkód DIP ABCDEFGHIJK

Tvar príkazu:

Príklad príkazu: 1234 DIP AB1DEFGHIJK
(týmto príkazom nastavíme reakciu otrasového snímača na výstrahu)
DIP
A

B
C

MCkód SET ABCDEFGHIJKLMNO

Príklad príkazu: 1234 SET AB2DEFGHIJK2NO
(týmto príkazom zmeníte parameter rušenia GSM signálu na odoslanie SMS)

Popis nastavenia (zvýraznené sú hodnoty z výroby)
SET Popis nastavenia (zvýraznené sú hodnoty z výroby)

Akustická signalizácia sirénou zapnutia / vypnutia ochrany:
0 = tiché ovládanie
1 = impulz 5 ms
2 = impulz 7 ms
3 = impulz 10 ms
4 ... 9 = impulz 20, 30, 40, 50, 100, 200 ms (vhodné pre 24V sirénu)
0 = tichý poplach
1 = siréna húka pri poplachu
Reakcia otrasového snímača:
0 = vypnutý
1 = výstraha
2 = poplach
3 = najskôr výstraha a následne poplach

D

Citlivosť otrasového snímača (možno nastaviť rozsah 1 až 9):
1 = nízka
5 = stredná
9 = najvyššia

E

0 = hlasové menu zakázané, pre Tel 1-6 podľa nastavenia
1 = hlasové menu pre tel. 7-99 povolené, pre tel. 1-6 podľa nastavenia
2 = hlasové menu povolené pre tel. 7-99 aj pre neznáme čísla, pre tel. 1-6
podľa nastavenia

F

Verifikácia SMS príkazov a vstupu do hlasového menu:
0 = nie
1 = áno

G

0 = užívateľ nemôže meniť texty SMS udalostí
1 = užívateľ môže inštrukciou TXT a nastaviť vlastné texty SMS udalostí

H

0 = funkcia REARM (znovu uzamknutia) vypnutá
1 = ochrana sa zapne, ak do 1 minúty po jej vypnutí nikto nenastúpi

I

0 = imobilizácia sa aktivuje päť minút po zapnutí ochrany, poplachom,
alebo SMS príkazom IMO
1 = imobilizácia sa aktivuje päť minút po zapnutí ochrany, poplachom,
alebo SMS príkazom IMO a tiež v prípade, že je kľuč zapaľovania vypnutý
dlhšie ako 5 minút
3 = pasívna imobilizácia – imobilizácia je aktivovaná iba poplachom, alebo
SMS príkazom IMO.

J

Upozornenie SMSkou na nechránené vozidlo sa posiela na tel. čísla
s povoleným INFO SMS (pozri odsek 5.5).
0 = autoalarm neposiela upozornenie
1 = pošle po 15 minútach
2 = pošle po 30 minútach
3 = pošle po 45 minútach
4 = pošle po 60 minútach

K

0 = alarm nepreposiela SMS z neznámych čísiel
1 = alarm preposiela SMS z neznámych čísiel na Tel1 až Tel6
s povoleným INFO SMS

GSM autoalarm CA-2103A „Athos“

A

Akustické upozornenie sirénou na aktívny vstup pri zapínaní ochrany
0 = vypnuté upozornenie
1 = zapnuté – upozorní na akýkoľvek aktívny vstup (dvere, INP aj CAN)
2 = zapnuté pre vstupy INP, dvere a CAN vstupy oneskorené o 10 s
3 = zapnuté pre vstupy INP, vypnuté pre dvere a CAN

B

0 = snímač (poplachový) poklesu palubného napätia vypnutý
1 = snímač zapnutý (začína strážiť 20 min. po zapnutí ochrany)

C

Dĺžka impulzu pre centrálne uzamykanie ( zamknutie / odomknutie)
0 – 0,5 / 0,5 s
1 – 60 / 0,5 s
2–4/4s

D

Chovanie vstupu Dvere:
0 = reakcia okamžitá bez závislosti na stave ochrany (reaguje 24 h)
(pri vyp. ochrane iba posiela SMS a volá, pri zap. ochrane spustí aj sirénu)
1 = aktivácia okamžitá
2 = aktivácia odložená 5 min po zapnutí ochrany
3 = aktivácia odložená 15 min po zapnutí ochrany
4 = aktivácia odložená 30 min po zapnutí ochrany
5 = reakcia varovania (pri aktivácii iba krátko húkne siréna)
9 = panik (tiesňový) poplach

E
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Tvar príkazu:

1 = vstup Dvere sa aktivuje pri spojení s kostrou vozidla (GND)
2 = vstup Dvere sa aktivuje odpojením od kostry vozidla

F

Chovanie vstupu INP1:
0 = reakcia okamžitá bez závislosti na stave ochrany (reaguje 24 h)
(pri vyp. ochrane iba posiela SMS a volá, pri zap. ochrane spustí aj sirénu)
1 = aktivácia okamžitá
2 = aktivácia odložená 5 min po zapnutí ochrany
3 = aktivácia odložená 15 min po zapnutí ochrany
4 = aktivácia odložená 30 min po zapnutí ochrany
5 = reakcia varovania (pri aktivácii iba krátko húkne siréna)
6 - vstup potvrdzuje uzamknutie aj odomknutie originálnym D.O. bliknutím
smerových svetiel
7 = vstup potvrdzuje iba odomknutie originálnym D.O. bliknutím smerových
svetiel

G

1 = vstup INP1 sa aktivuje pri spojení s kostrou vozidla (GND)
2 = vstup INP1 sa aktivuje odpojením od kostry vozidla

H

Chovanie vstupu INP2:
0 = reakcia okamžitá bez závislosti na stave ochrany (reaguje 24 h)
(pri vyp. ochrane iba posiela SMS a volá, pri zap. ochrane spustí aj sirénu)
1 = aktivácia okamžitá
2 = aktivácia odložená 5 min po zapnutí ochrany
3 = aktivácia odložená 15 min po zapnutí ochrany
4 = aktivácia odložená 30 min po zapnutí ochrany
5 = reakcia varovania (pri aktivácii iba krátko húkne siréna)
8 = súkromná / služobná jazda (pri využívaní knihy jázd)

I

1 = vstup INP2 sa aktivuje pri spojení s kostrou vozidla (GND)
2 = vstup INP2 sa aktivuje odpojením od kostry vozidla

J

Chovanie vstupu INP3:
0 = reakcia okamžitá bez závislosti na stave ochrany (reaguje 24 h)
(pri vyp. ochrane iba posiela SMS a volá, pri zap. ochrane spustí aj sirénu)
1 = aktivácia okamžitá
2 = aktivácia odložená 5 min po zapnutí ochrany
3 = aktivácia odložená 15 min po zapnutí ochrany
4 = aktivácia odložená 30 min po zapnutí ochrany
5 = reakcia varovanie (pri aktivácii iba krátko húkne siréna)
9 = panik (tiesňový) poplach

K

1 = vstup INP3 sa aktivuje pri spojení s kostrou vozidla (GND)
2 = vstup INP3 sa aktivuje odpojením od kostry vozidla

L

Zadajte 1

M

0 = alarm nestráži rušenie GSM
1 = alarm stráži rušenie GSM - pri zapnutej ochrane spustí poplach
2 = alarm stráži rušenie GSM - pri zapnutej ochrane pošle SMS správu

N

0 = výstup AUX je zbernicou pre komunikáciu s modulmi MCB-02,CR-11A
1 = výstup AUX poskytuje napájanie +12V pre externé snímače

O

0 - 9 = oneskorenie poplachu po aktivácii vstupov a bezdrôtových
detektorov v sekundách (0 = žiadne oneskorenie)
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(alarm odošle max. 5 SMS za hodinu, ale max. 10 SMS za deň)

8. Nastavenie zbernice CAN

Týmto nastavíte GEOFENCE, ale samotné zapnutie / vypnutie funkcie
vykonáva užívateľ príkazom GEOFENCE ON/OFF (pozri odsek 10.9).
Kompletné nastavenie tejto funkcie môže užívateľ urobiť jednoducho a
pohodlne priamo na mape cez aplikáciu MyJABLOTRON.

Autoalarm môže čítať údaje z CAN zbernice vozidla, ako sú stav kľúča
zapaľovania, dverí, kufra, kapoty, zapnutia a vypnutia ochrany originálnym
diaľkovým ovládačom. Funkciu možno zapnúť zadaním príslušného čísla
programu podporovaných vozidiel, čím sa povolí čítanie všetkých dostupných
informácií. V prípade, že by bolo požadované čítanie len niektorých
informácií, možno to špecifikovať parametrom za číslom programu.

9.2 Zistenie GSM polohy pomocou funkcie LOCATOR

Tvar príkazu s parametrom:

MCkód CAN xxx a:b:c:d:e:f

Tvar príkazu:
kde:

kde:
xxx
číslo programu CAN pre dané vozidlo
a
kľúč zapaľovania
b
dvere
c
kufor
d
kapota
e
zapnutie ochrany originálnym DO
f
vypnutie ochrany originálnym DO
0 = informácia sa nečíta, 1 = číta (namiesto a,b,c,d,e,h zadajte 0 alebo 1)

333
333
NAJDI
09xx...x

9.3 Zistenie kreditu na predplatených kartách

JABLOTRON neodporúča používať v autoalarme predplatené karty
(vybitý kredit a exspirácia SIM karty sú najčastejšou príčinou nefunkčného
alarmu). Ak sa aj napriek odporúčaniu rozhodnete používať v autoalarme
kreditnú SIM kartu, zaslaním príkazu CREDIT možno zistiť zostatok kreditu
na predplatenej karte a zároveň aktivovať jeho periodickú kontrolu.

Príklad príkazu: 1234 CAN 111 1:0:1:1:1:1
(týmto príkazom bol zvolený program 111, napr. Škoda Octavia, z CAN budú
čítané všetky informácie, okrem dverového vstupu)

Tvar príkazu:

8.1 Priradenie RFID čipov k vodičom

uuu…u
xx
yyy
zz

9.4 Reštart GSM modulu autoalarmu

Nastavenie niektorých funkcií GSM siete je zo strany mobilného operátora
podmienené odhlásením a znovu prihlásením SIM karty do GSM.

MCkód LEARN PIT

Príklad príkazu: 1234 LEARN PIT

Tvar príkazu:

9.5 Servisný príkaz DINFO

MCkód LEARN PIT xx

Pomocou príkazu DINFO možno získať informáciu o základných parametroch
autoalarmu a jeho stave formou SMS v tvare „Jednotka JABLOTRON hlási:
CA-2103; SN: 14004162847002; ID: 671003; SW: 007; HW MM10207; RK:
ABH9P-HD89R-15GT; GSM:57%; SAT: 9/10; VCC 12.7V/7,9V; T 29,4C;
Čas 15:36 26.3.“ SMS obsahuje informácie o type autoalarmu, sériovom
čísle, ID, verzii SW, verzii HW, registračný kód, silu GSM signálu
v percentách, počet viditeľných satelitov, napätie akumulátora vozidla a
záložného akumulátora, teplote, čase a dátume. Teplota je na doske
autoalarmu meraná iba orientačne pre optimalizáciu dobíjania batérie.

xx – poradové číslo čipu

Príklad príkazu pre naučenie čipu na pozícii 56: 1234 LEARN PIT 56
Zmazanie všetkých naučených čipov.
Tvar príkazov: MCkód DELETE PIT ALL
Príklad príkazu pre zmazanie všetkých čipov: 1234 DELETE PIT ALL

Tvar príkazu:

Zmazanie konkrétneho čipu.
MCkód DELETE PIT xx

kde:

xx – poradové číslo čipu

10. Ovládanie autoalarmu

Autoalarm možno ovládať pomocou diaľkových ovládačov a aj na diaľku
najkomfortnejšie cez mobilnú aplikáciu MyJABLOTRON. Ďalšími spôsobmi
ovládania sú SMS príkazy, ovládanie pomocou prezvonenia, popr. ovládania
pomocou hlasového menu. Užívateľské SMS príkazy možno posielať zo
zaregistrovaných telefónov aj bez MC či UC kódu, pokiaľ nie je zapnutá
VERIF SMS (DIP parameter F).

9. Ostatné funkcie
9.1 Opustenie definovanej zóny - GEOFENCE
V autoalarme možno nastaviť funkciu GEOFENCE pre dohľad nad výjazdom
alebo aj vjazdom do vymedzenej zóny.

yy
a
b

Ovládanie pomocou diaľkového ovládača Jablotron

MCkód GEOFENCE xx:yy:a:b

Tlačidlom
sa zapína ochrana, tlačidlom
sa vypína ochrana (prípadne
ovláda aj centrálne uzamykanie). Ak do 15 sekúnd po zapnutí ochrany opäť

súradnice zem. šírky v celých stupňoch so znamienkom +/(možno vyžiadať z autoalarmu SMS príkazom GPS)
súradnice zem. dĺžky v celých stupňoch so znamienkom +/polomer kruhu zóny v km - povolené hodnoty 1 – 99
0 = výjazd zo zóny,1 = vjazd do zóny,2 = vjazd aj výjazd

stlačíte tlačidlo
, dôjde k zapnutiu čiastočnej ochrany (potvrdené akustickým
signálom). V tomto režime nestráži interné bezdrôtové detektory, čidlo poklesu
napätia a neaktivuje sa napájanie pre externé snímače. Súčasným stlačením
tlačidiel
a
možno prostredníctvom modulu CR-11A, alebo MCB-02
ovládať ďalšie doplnkové funkcie (napr. spínanie nezávislého kúrenia a podobne).

Príklad príkazu: 1234 GEOFENCE +50.7290:+15.1766:5:1

10.1 Ovládanie cez hlasové menu a prezvonením

Pretože by autoalarm mohol za deň, či hodinu opustiť danú zónu aj
niekoľkokrát, je nutné nastaviť počet SMS, ktoré môže celkovo odoslať. Bez
nastavenia tohto parametra nebude GEOFENCE fungovať!
Tvar príkazu:
kde:

MCkód GEOFENCE SMS h:d

h
d

celkový počet odoslaných SMS za hodinu (rozsah 1 - 99)
celkový počet odoslaných SMS za deň (rozsah 1 - 99)

Pre užívateľov 1 až 6 možno nastaviť ovládanie autoalarmu prezvonením alebo
hlasovým menu. Ak je pre určité telefónne číslo povolené ovládanie prezvonením,
potom pri prezvonení dôjde k zmene stavu autoalarmu (ochrana sa zapne alebo
vypne). Pri ovládaní cez hlasové menu autoalarm hovor príjme a ponúkne
užívateľovi jednotlivé voľby na svoje ovládanie. Funkcia hlasového menu môže
byť obmedzená, ak je potrebné odoslať dáta (napr. komunikácia s aplikáciou CLink, popr. odosielanie dát na server). Funkcia hlasového menu môže tiež byť
podmienená zadaním USER kódu, ktorý musí byť v tomto prípade číselný.

Príklad príkazu: 1234 GEOFENCE SMS 5:10

GSM autoalarm CA-2103A „Athos“

MCkód DINFO

Príklad príkazu: 1234 DINFO

Príklad príkazu pre zmazanie čipu na pozícii 8: 1234 DELETE PIT 8

Tvar príkazu:
kde:
xx

MCkód RESET GSM

Príklad príkazu: 1234 RESET GSM

Pri učení RFID čipov na konkrétnu pozíciu, resp. od určitej pozície, je nutné
príkaz doplniť o číslo pozície.

Tvar príkazu:

príkaz pre GSM operátora (Telekom: 111, O2: 100)
je perióda zisťovania kreditu v dňoch
je minimálny zostatok kreditu v €
je pozícia v SMS, na ktorej začína číselný údaj o kredite
(Telekom: 24, O2: 25)

Príklad príkazu: 1234 CREDIT *111# 7 2 1

Pri prvom učení RFID čipov možno zaslať príkaz bez určenia konkrétnej
pozície. V takom prípade začína autoalarm v učení vždy od vodiča č.1.

kde:

MCkód CREDIT uuu..u xx yyy zz

kde:

Pokiaľ je autoalarm využívaný pre knihu jázd a je k nemu pripojená externá
čítačka CU-08RF, možno ku každému vodičovi priradiť RFID čip, ktorým sa
vodič identifikuje na začiatku jazdy. Autoalarm podporuje RFID čipy Jablotron
PC-01, PC-02, PC-04. RFID čipy možno učiť alebo vymazať iba pri zapnutom
zapaľovaní. Na autoalarme po prijatí príkazu začne blikať LED a zároveň 4x
húkne siréna. Po priložení každého RFID čipu ku čítačke alarm signalizuje
jeho naučenie bliknutím a húknutím, pričom sa automaticky posunie o pozíciu
ďalej, čiže môžete postupne učiť všetky čipy.

Tvar príkazu:

číslo, kam je príkaz odosielaný (Telekom 333, Orange 527)
číslo, odkiaľ príde odpoveď (Telekom 333, Orange 527)
príkaz pre lokalizačnú službu
telefónne číslo SIM karty autoalarmu

Príklad príkazu: 1234 LOCATOR 333 333 NAJDI 0903123123

Príklad príkazu: 1234 CAN 111
(týmto príkazom bol zvolený program 111, napr. pre Škoda Octavia)

Tvar príkazu:

MCkód LOCATOR 333 333 NAJDI 09xx...x

Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

SMS príkaz LOCATOR umožňuje určenie aktuálnej GSM polohy vozidla.
Podmienkou je použitie SIM karty operátora, ktorý túto službu podporuje.
Nastavenie funkcie LOCATOR vykonáte príkazom:

Tvar príkazu bez parametrov: MCkód CAN xxx
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10.2 Ovládanie pomocou SMS príkazov

Tvar príkazu:

Autoalarm možno ovládať aj pomocou SMS príkazov. Na zapnutie ochrany
slúži príkaz AM, na zapnutie čiastočnej ochrany príkaz AM EXT a na vypnutie
ochrany príkaz DM.

10.10

Aktuálny stav vozidla

Zistiť aktuálny stav autoalarmu možno príkazom STATUS. Autoalarm reaguje
odpoveďou, v ktorej je uvedený jeho aktuálny stav.

UCkód AM/AM EXT/DM

Príklad príkazu: 1111 AM EXT (bude zapnutá čiastočná ochrana)

Tvar príkazu:

10.3 Správanie alarmu pri poplachu

Príklad príkazu: 1111 STATUS

10.11

Narušením ľubovoľného vstupu alebo detektora pri zapnutej ochrane sa
vyhlási poplach. Pri poplachu húka siréna 30s (voliteľné) a sú odoslané SMS
správy na tel. čísla TEL1 až TEL6, pokiaľ sú určené pre poplachové volanie
(pozri bod 5.5). Následne autoalarm na tieto čísla zavolá. Ak užívateľ poplach
ukončí, prerušia sa aj všetky prenosy (neposielajú sa SMS, ani nevolá).

Tvar príkazov: UCkód HELP
Príklad príkazu: 1111 HELP
10.12

Tvar príkazu:

Chovanie imobilizačného okruhu autoalarmu je dané nastavením parametra
DIP I. Z užívateľského pohľadu možno povedať, že imobilizér autoalarmu
vždy pri zapnutej ochrane bráni naštartovať vozidlo. Môže však nastať
situácia, keď majiteľ vozidla o kľúče od vozidla príde nechcene, alebo vozidlo
požičia niekomu, kto sa ho pokúsi zneužiť. Pre tieto prípady môže autoalarm
vozidlo zablokovať trvalo a zabrániť tak zneužitiu vozidla.

10.13

Tvar príkazu:

prebieha prihlásenie do siete GSM alebo došlo ku
strate signálu GPS
signalizuje zapnutú ochranu
jednotka signalizuje zablokovaný imobilizér (IMO)
porucha jednotky
zaznamenáva sa jazda (pozri odsek 11.2)
pokojný stav autoalarmu

počet sekúnd, či minút
S/M sekundy alebo minúty

Autoalarm umožňuje využívať komfortné monitorovanie služby vrátane knihy jázd, či
už prostredníctvom PC alebo aj mobilnej aplikácie. Nastavenie zariadenia vykoná
prevádzkovateľ služby na diaľku - stačí požiadať o aktiváciu na ww.myjablotron.com.

11.1 Signalizácia neprihláseného vodiča

Výstupom AUX možno spínať prostredníctvom modulov CR-11 alebo MCB02 prídavné spotrebiče ovládačom alebo aj SMS správou (pozri odsek 10.7).
Tento výstup však môže spínať aj napr. malú sirénku, ktorá akusticky vyzve
vodiča k autorizácii RFID čipom pri zapnutí kľúča. Dĺžka signalizácie je max.
20 sekúnd, alebo sa ukončí autorizáciou vodiča. Pre túto funkciu môže byť
použitý iba výstup AUXA a to v troch režimoch: trvalo zopnutý, alebo spína
prerušovane v cykle 1s/1s. Pokiaľ je jedna z týchto dvoch funkcií aktívna, na
konci každej jazdy dôjde k vymazaniu nastaveného vodiča.

10.7 Spínanie prídavného spotrebiča

Tretím režimom je 30 min. aktivácia výstupu AUXA, ktorá je určená na
blokovanie štartéra. Toto slúži na donútenie vodiča, aby sa autorizoval.
Výstup rozopne okamžite po tom, ako sa vodič prihlási čipom.

Prídavný spotrebič možno zapnúť odoslaním SMS príkazu AUXA, alebo
AUXB + príkaz na zmenu stavu ON/OFF, alebo číselný údaj, ktorým sa
definuje doba zopnutia výstupu. Po príkaze dôjde k zopnutiu príslušného
výstupu na module CR-11A alebo MCB-02. Maximálna dĺžka zopnutia je
obmedzená na 60 minút.

Tvar príkazu:

MCkód AUXA PIT ON/FLASH/IMO

Príklady príkazov:
1234 AUXA PIT ON (výstup bude aktívny 20 sek po zapnutí kľúča)

UCkód AUXA/AUXB ON/OFF

1234 AUXA PIT FLASH (výstup bude 20 sek po zapnutí kľúča spínať
prerušovane v cykle 1s/1s)

Príklad príkazu: 1111 AUXA ON
(zopne výstup AUXA na 1 hod., pokiaľ nedôjde k vypnutiu príkazom AUXA OFF)

1234 AUXA PIT IMO (výstup bude 30 minút aktívny, pokiaľ nedôjde
k prihláseniu vodiča)

UCkód AUXA/AUXB xy

11.2 Signalizácia LED pri jazde

počet sekúnd alebo minút
S/M sekundy alebo minúty

Autoalarm môže svietením LED signalizovať, že sa zaznamenáva jazda
(využiteľné pri knihe jázd).

Príklad príkazu: 1111 AUXB 25M (zopne výstup AUXB na 25 minút)

Tvar príkazu:

10.8 Zistenie aktuálnej polohy

MCkód LED ON/OFF

Príklad príkazu: 1234 LED ON (LED svieti počas zaznamenávania jazdy)

11.3 Signalizácia prekročenia doby jazdy

Zistiť aktuálnu polohu autoalarmu možno cez SMS príkazy GPS a
LOCATOR. Odpoveď na SMS GPS obsahuje odkaz na google mapy, ktorý
umožní v chytrom telefóne zobrazenie polohy vozidla priamo na mape.
Odpoveď na SMS LOCATOR obsahuje textové určenie pozície mobilným
operátorom. Funkcia LOCATOR musí už byť nastavená montážnym
technikom (pozri odsek 9.2).

Rovnako, ako na neprihláseného vodiča, môže autoalarm upozorniť na
prekročenie povolenej doby jazdy. Pokiaľ je táto funkcia aktívna, autoalarm
meria dobu jazdy od zapnutia kľúča a pri prekročení tejto doby zopne výstup
AUXA na definovaný čas. Vodič tak môže byť upozornený na nutnosť
bezpečnostnej prestávky.

UCkód GPS

Tvar príkazu:

Príklad príkazu pre zistenie aktuálnej pozície: 1111 GPS

MCkód AUXA TIMER x:y/ON/OFF

kde:

UCkód LOCATOR

x
y
ON/OFF

Príklad príkazu pre zistenie GSM pozície: 1111 LOCATOR

10.9 Funkcia GEOFENCE
Upozorní na vjazd alebo aj výjazd z definovanej zóny. Príkazom nižšie sa
GEOFENCE zapína alebo vypína. Táto funkcia musí už byť nastavená
montážnym technikom (pozri odsek 9.1), alebo z aplikácie MyJABLOTRON.

GSM autoalarm CA-2103A „Athos“

UCkód SIREN xy

kde:
х
y

11. Služby Auto na mape, Auto pod kontrolou

jedno húknutie – zapnutie ochrany (voliteľné)
dve rýchle húknutia – zapnutie čiastočnej ochrany (EXT)
dve pomalé húknutia – vypnutie ochrany (voliteľné)
tri pomalé húknutia – vypnutie ochrany po poplachu
štyri pomalé húknutia – aktívny vstup pri zapínaní ochrany (voliteľné)
šesť rýchlych húknutí – nedostupnosť GSM siete
trvalé húkanie (max.30 sek.) – poplach (voliteľné)

Tvar príkazu:

Tvar príkazu:

Príklad príkazu: 1111 SIREN 5M (siréna bude zapnutá na 5 minút)

10.6 Akustická signalizácia sirénou

Tvar príkazu:

UCkód SIREN ON/OFF

Príklad príkazu: 1111 SIREN (týmto príkazom siréna zapne na 30 sekúnd)

10.5 Optická signalizácia kontrolkou LED

Tvar príkazu:
kde:
х
y

Diaľkové spustenie sirény

Príkazom SIREN možno na diaľku zapnúť húkanie pripojenej sirény. Sirénu
je možné zapnúť, vypnúť, či zapnúť na presne definovanú dobu.

Príklad príkazu: 1111 IMO (imobilizér autoalarmu bude trvalo zablokovaný)

Tvar príkazu:

UCkód CREDIT

Príklad príkazu pre zistenie zostatku na predplatenej karte: 1111 CREDIT

UCkód IMO/UNIMO

bliká
bliká pomaly
bliká SOS (...---...)
trvalo svieti
nesvieti

Kontrola zostatku kreditu

Kredit je možné zistiť aj jednorazovo uvedeným príkazom. Táto funkcia musí
už byť nastavená montážnym technikom (pozri odsek ).

10.4 Trvalá imobilizácia vozidla

bliká rýchlo

Nápoveď systému

Príkazom HELP možno získať základné informácie potrebné na ovládanie
autoalarmu pomocou SMS príkazov.

Poplach možno zrušiť tlačidlom
na diaľkovom ovládači, alebo z
mobilného telefónu SMS príkazom DM (príkaz DM vozidlo zároveň
odomkne). Ak je poplach zrušený užívateľom, odošle sa SMS o jeho zrušení.

Tvar príkazu:

UCkód STATUS

Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Tvar príkazu:

UCkód GEOFENCE ON/OFF

Príklad príkazu: 1111 GEOFENCE ON (funkcia bude zapnutá)

čas jazdy v minútach (povolená hodnota 1-1440)
dĺžka upozornenia v sekundách (povolená hodnota je 1-300)
zapnutie / vypnutie funkcie

Príklad príkazu: 1234 AUXA TIMER 120:20
(výstup AUXA zopne po dvoch hodinách jazdy na 20 sekúnd)
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Tento výrobok je zhodný s typom homologovaným Ministerstvom dopravy Českej republiky pod
číslom E8 116 RA-00 0000.

11.4 Prihlásenie vodiča RFID čipom alebo kartou
Ak je potrebné priraďovať vodičov k jazdám, možno tak urobiť priložením RFID
čipu alebo karty ku čítačke CU-08RF. Od tohto momentu je prihlásený konkrétny
vodič pre všetky nasledujúce jazdy, až dokým sa neprihlási niekto iný. Ak by vodiči
zabúdali na riadne prihlasovanie, alebo ho ignorovali, možno ich na nutnosť
prihlásenia upozorniť funkciu AUXA PIT ON/FLASH. V tomto prípade dôjde vždy
po ukončení jazdy k vymazaniu čísla vodiča tak, aby pôvodne prihlásený vodič
nezostával prihlásený aj v dobe, keď už šoféruje niekto iný.

JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok CA-2103 je navrhnutý a vyrobený v zhode s
harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete
na stránke www.jablotron.sk. v sekcii Na stiahnutie.

Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály,
nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste
elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch
životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe
nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie
(elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho
materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

11.5 Priradenie vodiča SMS príkazom
Vodiča možno priradiť aj pomocou SMS príkazov (funkcie napr. pre
dispečera). Na zmenu čísla aktuálneho vodiča je potrebné zadať príkaz:
Tvar príkazu:
kde:
x

UCkód Dx
číslo vodiča 1 až 99

Príklad príkazu: 1111 D2 (nastavený vodič 2)

11.6 Zadanie typu jazdy SMS príkazom
Základný výber typu jazdy sa robí pomocou prepínača umiestneného
v interiéri vozidla a pripojeného na vstup INP1. Ak tento spínač nebol
nainštalovaný, možno voľbu urobiť aj pomocou SMS.
Tvar príkazu:
kde:
х

UCkód Tх

typ jazdy: 0 = služobná (prednastavená), 1 = súkromná

Príklad príkazu: 1111 T1 (nastavená súkromná jazda)

12. Ostatné
12.1 Roaming
Pri jazdách do zahraničia je potrebné, aby bol na SIM karte aktivovaný
Roaming. V prípade potreby roamingu je nutné sa najskôr informovať na
nastavenie u mobilného operátora, alebo ak využívate monitorovaciu službu
tak u poskytovateľa služieb. Samotný autoalarm je od výroby nastavený tak,
že má volanie a SMS povolené. Naopak dátové prenosy sú v roamingu
zakázané. Zapnutie dátového roamingu v autoalarme urobí poskytovateľ
služieb, alebo ho možno zapnúť pomocou aplikácie C-Link.

12.2 Preposielanie neznámych SMS
Akékoľvek SMS, ktoré autoalarm nie je schopný identifikovať podľa hesla, ani
čísla odosielateľa, sú preposielané na TEL1 až TE6 (podľa nastavenia INFO
SMS – pozri odsek 5.5). Táto funkcia je tiež ochranou proti možnému pokusu
o zistenie kódu alarmu neoprávnenou osobou.

12.3 Obmedzenie počtu poplachov
Ak dôjde k opakovému vyhláseniu poplachu z rovnakého dôvodu (vstupu), potom
sa príslušný vstup po 3. poplachu vyradí (ignoruje sa až do vypnutia ochrany).

13. Zálohovanie a kontrola palubného napätia
Autoalarm je pre prípad problémov s palubným napätím (napr. úmyselné
odpojenie akumulátora vozidla) vybavený záložným akumulátorom. Ten
zaisťuje prevádzku autoalarmu aj v dobe neprítomnosti hlavného palubného
napätia (min. 6 hodín). Informácia o strate alebo slabom napätí je odoslaná
ihneď na telefónne čísla TEL1 až TEL6 (poplachové volanie). Informácia o
obnove napájania je odoslaná 60 sekúnd po obnove na rovnaké čísla.
Pokiaľ autoalarm pracuje zo zálohy, je jeho prioritou lokalizácia vozidla. Aby
bola doba pre dohľadanie čo najdlhšia, autoalarm postupne obmedzuje
spotrebu energie. Z tohto dôvodu ihneď po odpojení batérie vypne akúkoľvek
signalizáciu sirénou a LED diódou. Po 15 minútach tiež uspí GPS modul
s tým, že ho prebudí jeden krát za hodinu za účelom aktualizácie polohy,
alebo po SMS príkaze na zistenie GPS polohy.

14. Technické parametre
Napájanie
12 / 24 V DC (8 – 32 V)
Pokojný odber prúdu
max. 20 mA
Špičkový odber (v dobe komunikácie)
1A
Pracovné pásmo GSM modulu
E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900 MHz
Max. výstupný výkon vysielača
2 W pre GSM 850 / 900,
1 W pre GSM1800 / 1900
Pracovná frekvencia rádiového modulu
868,1MHz
Rozsah pracovných teplôt
-20 °C až +85 °C
Výstup SIR
spína napájacie napätie, max. zaťaženie 1,3 A
Imobilizačný okruh
8 A trvalo, krátkodobo až 12 A
Výstupný signál pre ovládanie centrálnych zámkov
max. 200 mA
spína na GND
Spĺňa predpis, EMC
EHK č.116, EN 301 489
Bezpečnosť
STN EN 60950-1
Rádiové parametre
STN EN 301 419-1, STN EN 301 511
STN EN 300 220
Podmienky prevádzky
TÚSR č. VPR – 1/2011 a VPR – 34/2012

E8 116RA-00 8108
GSM autoalarm CA-2103A „Athos“
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