
Auto alarm Z1

RÝCHLY NÁVOD NA OBSLUHU 
verzia 1.6

Ďakujeme, že ste si zakúpili Auto alarm Z1. Táto príručka Vám 
umožní porozumieť činnosti a funkciám Vami zakúpeného 

zariadenia. 

Popis zariadenia: Auto alarm Z1 (ďalej len Auto alarm) je alarm s 
jednoduchým  ovládaním,  ktorý  slúži  na  hlásenie  neoprávneného 
pohybu Vášho vozidla. Prostredníctvom zabudovaného GSM a GPS 
modulu  a  najmodernejšej  technológie  zaznamenáva  trasy  a 
akýkoľvek pohyb Vášho vozidla. Pomocou WEB aplikácie tvorí mapy a 
prehľad  ciest  na  webových  stránkach,  kde  lokalizuje  odcudzené 
vozidlo.

Okamžité  hlásenie  neoprávneného  pohybu  vozidla  je  zabezpečené 
formou SMS správy a následným volaním na Vami určené telefónne 
čísla.  Auto  alarm je  schopný  poslať  informáciu  až  na  4  telefónne 
čísla, v poradí, ktoré si určíte sami. 

Auto alarm je určený pre montáž do vnútorného priestoru vozidla. 
Nechajte  si  Auto  alarm  nainštalovať  technikmi  v  autorizovanom 
servise, kde Vám skontrolujú aj jeho správnu funkčnosť.

Ovládanie Auto alarmu:
Auto  alarm  je  možné  ovládať  kľúčom,  RFID  príveskom  alebo 
pomocou SMS správ. 

Vysvetlivky a pravidlá platné pre všetky typy ovládania:
 
● Nastavenia: Váš  Auto  alarm  po  inštalácii  pracuje  s 
prednastavenými hodnotami zadanými vo výrobe. Ak si želáte zmeniť 
niektoré z týchto nastavení, pozorne si prosím preštudujte Príručku 
pre používateľa, kde sa taktiež dozviete, aké parametre je možné 
meniť.  Nastavenie  je  možné  cez  SMS  správy.  Každá  SMS správa 
musí začínať platným heslom prístupu. Nasledujú jednotlivé príkazy, 
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ktoré musia byť vždy oddelené medzerou „└─┘ „,  nerozlišujú sa veľké 
a malé písmená.

Zmena hesla 

abcd - je heslo nastavené vo výrobe 

príkaz pre zmenu hesla:  PWD=[nové heslo] 

príklad odoslanej SMS správy:  

abcd└─┘PWD=aa22   

takto poslaná SMS zmení heslo z abcd na aa22

1.dĺžka hesla musí byť presne 4 znaky
2.môžete  kombinovať  číslice  a  písmená  anglickej  abecedy  bez 
diakritiky a bez medzier – nerozlišujú sa veľké a malé písmená

UPOZORNENIE :
Heslo slúži ako autorizačný nástroj k prístupu do Vášho Auto alarmu. 
Zapamätajte si Vaše nové heslo, pretože ho budete musieť uvádzať 
na  začiatku  každej  konfiguračnej  SMS  (namiesto  hesla  „abcd“ 
nastaveného vo výrobe).

Nastavenie telefónnych čísel
1.na zadané telefónne čísla bude Auto alarm volať a posielať SMS pri 
poplachu
2.Auto alarm môže pracovať s maximálne štyrmi telefónnymi číslami: 
T1 T2 T3 T4 
3.Telefónne čísla je potrebné zadať v  medzinárodnom tvare napr: 
T1=+421903123456
4.telefónne čísla, ktoré nepoužívate, alebo chcete zmazať, 
zadajte v tvare: T2=#

príklad odoslanej SMS správy:

aa22└─┘T1=+421903123456└─┘T2=#└─┘T3=#└─┘T4=#
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príkaz nastaví prvé telefónne číslo, ostatné čísla budú nepoužité.

Vyžiadanie aktuálneho nastavenia Auto alarmu

Po  zaslaní  SMS zakončenej  otáznikom (?)  na  tel.  číslo  SIM karty 
vloženej v Auto alarme , Vám Auto alarm späť odošle potvrdzujúcu 
SMS so všetkými aktuálnymi nastaveniami, v ktorej si skontrolujte, 
či sa Vám správne zmenilo heslo (začiatok SMS správy) a ďalej, či 
máte správne nastavené telefónne čísla T1 až T4. Ostatné parametre 
si zatiaľ nemusíte všímať. Ich význam a spôsob použitia je popísaný 
v Príručke pre používateľa.  

príklad odoslanej SMS správy:

aa22└─┘?

Auto alarm pošle potvrdzujúcu SMS:

aa22└─┘T1=+421903123456└─┘T2=#└─┘T3=#└─┘T4=#└─┘

SEN=5└─┘REL=OFF└─┘AT=10└─┘DT=30└─┘(KEY)

●  Záznam udalostí:  Všetky udalosti  (pohyb,  zapínanie, vypínanie 
stráženia,  poplachy...)  sú  zaznamenávané  do  vnútornej  pamäte  a 
vysielané na server. To znamená, že si ich môžete prezerať cez web 
rozhranie  pod  Vašim  kontom,  na  portáli  www.gpsasistent.sk  . 
Prístupové údaje obdržíte formou SMS správy. Na tel. číslo SIM karty 
vloženej v Auto alarme zašlite správu v tvare: 

password└─┘web

● Sledovanie pohybu: Počas jazdy je zaznamenávaná aj aktuálna
poloha  vozidla,  ktorá  je  prostredníctvom  WEB  aplikácie 
zaznamenávaná do mapy ako prejdená dráha. V mape sa zobrazujú 
aj udalosti a dráha je prehľadne rozdeľovaná na cesty.

●  Hlásenie  poplachu: Počas  poplachu  sa  rozsvieti  červená 
signalizačná dióda. Auto alarm vtedy vyšle SMS správy s popisom 
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poplachu  na  všetky  zadané  telefónne  čísla,  na  ktoré  zároveň  i 
telefonuje. Ak jedno z  tel.  čísel  hovor prijme, Auto alarm už viac 
nebude  volať  na  ďalšie  telefónne  čísla,  a  to  počas  aktuálneho 
poplachu. Naďalej však bude zasielať SMS na tel. číslo, ktoré prijalo 
poplachový hovor, a to v intervale 5 minút. Ak hovor odmietnete, 
alebo neprijmete, pokus o volanie sa zopakuje. Maximálne však Auto 
alarm volá 3-krát na jedno telefónne číslo.

A. Ovládanie kľúčom

Auto alarm je možné ovládať pomocou originálneho kľúča vozidla v 
spínacej skrinke. Otočením kľúča v spínacej skrinke do polohy 1 sa 
Auto  alarm  deaktivuje  (vypne  zo  stráženia).  Vypnutím  motora  a 
vybratím kľúča zo spínacej skrinky sa Auto alarm aktivuje (zapne do 
stráženia). Auto alarm sa do tohto módu nastavuje cez SMS správu. 
Toto nastavenie Vám môžu previesť v servisnom stredisku.

Rýchle uvedenie Auto alarmu do činnosti

príklad odoslanej SMS správy:

aa22└─┘KEY

• KEY - je príkaz, ktorý určuje, že stráženie sa ovláda len otočením
kľúča v spínacej skrinke.

Ostatné  parametre  sú  popísané  v  Príručke  pre  používateľa   Auto 
alarmu.

Ako používať takto nastavený Auto alarm?

●  Vypnutie  stráženia:  Vložte  kľúč  do  zapaľovania  a  otočte  do 
polohy 1. Automaticky dôjde k vypnutiu stráženia, ktoré je potvrdené 
pípnutím. Červená signalizačná dióda nesvieti ani nebliká. Ak dióda 
30 sekúnd rýchlo bliká, znamená to, že počas 
stráženia bol poplach (pamäť).

● Zapnutie stráženia: Vypnutím motora, otočením kľúča do polohy 
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0, sa aktivuje odchodový čas, v trvaní 30 sekúnd, ktorý je
signalizovaný  pomalým  blikaním  červenej  signalizačnej  diódy.  Po 
uplynutí  tohto  času  sa  automaticky  zapne  stráženie  a  červená 
signalizačná  dióda  bliká  krátkymi  zábleskami.  Ak  v  priebehu 
odchodového času (30 sekúnd) znova otočíte kľúčom do polohy 1, 
prípadne naštartujete, stráženie sa nezapne.

B. Ovládanie RFID príveskom

Ovládanie  RFID  príveskom  spája  spôsob  ovládania  kľúčom,  pri 
zvýšenej ochrane vypnutia alarmu, ktorá je zabezpečená jedinečným 
RFID príveskom. V tomto móde nie je možné vypnúť stráženie bez 
priloženia RFID prívesku.

Rýchle uvedenie Auto alarmu do činnosti

príklad odoslanej SMS správy:

aa22└─┘RFID

• RFID - je príkaz, ktorý určuje, že vypnutie zo stráženia sa ovláda 
otočením kľúča v spínacej skrinke. Na jeho deaktiváciu však treba 
ešte  priložiť  RFID  prívesok  k  čítaciemu  zariadeniu  RFID,  ktoré  je 
nainštalované  vo  Vašom  aute.  Ak  nepriložíte  do  takzvaného 
príchodového  času  RFID  prívesok  k  čítaciemu  zariadeniu  bude 
aktivovaný poplach.

Pred prvým použitím je potrebné RFID prívesky naprogramovať. Po 
zaslaní príkazu RFIDN je spustený režim načítavania RFID príveskov 
na 1 minútu. Interval je signalizovaný pípnutím a rýchlym blikaním 
červenej svetelnej diódy (LED). V tomto čase je potrebné priložiť k 
RFID  čítaciemu  zariadeniu  postupne  jednotlivé  prívesky. 
Zaznamenanie načítania každého prívesku je signalizované pípnutím. 
Je  možné  načítať  maximálne  štyri  prívesky.  Koniec  načítania  je 
signalizovaný dvojitým pípnutím.

Zmazanie RFID príveskov a ich znovu načítanie sa prevedie príkazom 
RFIDN, viac v Príručke pre používateľa. 
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Ako používať takto nastavený Auto alarm?

●  Vypnutie  stráženia:  Vložte  kľúč  do  zapaľovania  a  otočte  do 
polohy  1.  Aktivuje  sa  tak  čítacie  zariadenie  na  overovanie  RFID 
príveskov.  Od  tejto  chvíle  máte  15  sekúnd  na  priloženie  Vášho 
naprogramovaného  RFID  prívesku  k  čítaciemu  zariadeniu.  Ak  do 
tohto času nepriložíte správny prívesok, spustí sa poplach. Vypnutie 
stráženia je potvrdené pípnutím po načítaní naprogramovaného RFID 
prívesku. Červená signalizačná dióda nesvieti. Ak dióda 30 sekúnd 
rýchlo bliká, znamená to, že počas stráženia bol poplach

● Zapnutie stráženia: Vypnutím motora a otočením kľúča do polohy 
0, sa aktivuje odchodový čas, v trvaní 30 sekúnd, je signalizovaný 
pomalým blikaním  červenej  signalizačnej  diódy.  Po  uplynutí  tohto 
času sa automaticky zapne stráženie a červená signalizačná dióda 
bliká  krátkymi  zábleskami.  Ak  v  priebehu  odchodového  času  (30 
sekúnd) znova otočíte kľúčom do polohy 1, prípadne naštartujete, 
stráženie sa nezapne.

C. Ovládanie pomocou SMS správ

Zapnutie a vypnutie stráženia je ovládané SMS správami.

Rýchle uvedenie Auto alarmu do činnosti

príklad poslanej SMS:

aa22└─┘ARM

– uvedie Auto alarm do stavu stráženia 

Auto alarm príjme SMS správu a následne sa zapne stráženie.

Ako používať takto nastavený Auto alarm?

● Vypnutie stráženia:    

príklad poslanej SMS:
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aa22└─┘DISARM

Červená signalizačná dióda nesvieti. Ak dióda 30 sekúnd rýchlo 
bliká, znamená to, že počas stráženia bol poplach (pamäť poplachu).

●  Zapnutie stráženia:  Odošlite na číslo SIM karty v Auto alarme 
SMS správu podľa nasledovného vzoru. 

príklad poslanej SMS:

aa22└─┘ARM

Červená signalizačná dióda bliká krátkymi zábleskami.

Viac informácií nájdete v Príručke pre používateľa, ktorá je súčasťou 
balenia.

Výrobca:

ZADAKO spol. s r.o.
Veternicová 17

841 03 Bratislava  

www.zadako.sk
zadako@zadako.sk

Distribútor:

Tel.: 02 – 6453 1086, Fax: 02 – 6453 1084
zadako@zadako.sk

www.zadako.sk
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PROTOKOL O MONTÁŽI AUTO ALARMU Z1

Typ vozidla: EČV:

Číslo karosérie:

 IMEI:

ÚDAJE O NASTAVENÍ

Spôsob 
ovládania : 

Kľúčom Počet RFID príveskov

RFID Vlastný zdroj energie - 
akumulátor

SMS Signalizácia poplachu 
svetelná

Dverová obvodová ochrana Signalizácia poplachu 
zvuková

Ochrana motorového 
a batožinového priestoru

Signalizácia poplachu 
diaľková GSM

PREHLÁSENIE O MONTÁŽI
Dolu  podpísaný  odborný  montážny  technik  týmto  potvrdzuje,  že  inštaláciu 
doplnkového zabezpečovacieho zariadenia – Auto alarm Z1 – vykonal v súlade 
s návodom na montáž dodaným výrobcom zariadenia.

Dátum montáže:

Meno pracovníka:

Podpis 
pracovníka:

Pečiatka montážnej firmy:
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