
GSM autoalarm CA-1202 Athos

Prvý mušketier 
medzi autoalarmami

„Jeden za všetkých“ – tri možnosti použitia

✔GSM autoalarm ovládaný 

pôvodným diaľkovým ovládaním vozidla

✔GSM autoalarm s vlastným diaľkovým ovládaním

✔GSM pager už k nainštalovanému autoalarmu

bezdrôtové 
detektory

diaľkové ovládanie

integrovaný 
GSM komunikátor

pult 
centralizovanej
ochrany

siréna alarmové správy 
a kontrola stavu
vozidla

Hands-free

lokalizácia vozidla 
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Autoalarm 
môže byť ovládaný:

✔ pôvodným (originálnym) diaľkovým 
ovládačom vozidla

✔ vlastným štvortlačidlovým ovládačom RC-40
✔ SMS správou z povoleného telefónu
✔ „prezvonením“ z povoleného telefónu –

chránené heslom

Činnosť autoalarmu
pri poplachu:

✔ odošle na prednastavené čísla SMS správu
o narušení (zdroj, typ narušenia a čas)

✔ zavolá na prednastavené čísla 
a umožní odpočúvanie priestoru vozidla

✔ spustí poplach lokálnou sirénou
✔ môže odoslať informáciu o narušení

a polohe dohľadovému centru
✔ povelovou SMS správou možno zablokovať

vozidlo
✔ odoslanie informácie o polohe vozidla 

Dohľadové centrum:

✔ autoalarm umožňuje odovzdávanie údajov
zo stráženého vozidla dohľadovému centru
(pultu centralizovanej ochrany, strážnej
službe)

✔ vďaka GSM/GPRS prenosu tak môže byť
vozidlo po zapnutí ochrany trvale sledované

✔ zľava na poistnom je obvykle vyššia než
platby dohľadovému centru za stráženie

Kontrola stavu vozidla
prostredníctvom autoalarmu:

✔ na vyžiadanie odošle SMS správu 
o aktuálnom stave vozidla

✔ SMS správou potvrdzuje zmenu 
stavu (pri ovládaní SMS správou 
alebo „prezvonením“)

✔ môže pravidelne informovať o stave kreditu
predplatenej SIM karty, ak túto funkciu
podporuje sieť GSM

✔ hlási stav nízkeho napätia akumulátora
(praktické v zimnom období), v prípade
zálohovania i jeho odpojenie

Telefonovanie z vozidla
pomocou Hands-free*:

✔ jednoduché pripojenie Hands-free 
k autoalarmu 

✔ možnosť volania až na 4 telefónne čísla
✔ hovory možno prijímať tlačidlom kľúčenky

alebo automaticky
✔ v dobe poplachu je možné pomocou 

Hands-free odpočúvať vnútorný priestor
vozidla 

*nie je súčasťou súpravy autoalarmu

Ochrana
priestoru v okolí vozidla:

✔ autoalarm dokáže spolupracovať až
s ôsmimi bezdrôtovými detektormi

✔ detekovať možno pohyb osôb, otvorenie
dverí či okien alebo požiar 

✔ komunikačná vzdialenosť je až niekoľko
desiatok metrov

✔ ideálne riešenie pre zabezpečenie garáže,
karavanu, bicyklov a podobne

✔ pre jednoduchší prístup do garáže možno
poplach od detektorov nastaviť 
s oneskorením 

Programovanie 
autoalarmu:

✔ autoalarm umožňuje zmenu textov 
príkazových a poplachových SMS správ  

✔ programovacie menu ponúka veľkú 
variabilitu funkcií

✔ autoalarm možno programovať SMS sprá-
vami, zápisom na SIM kartu alebo tiež cez
webovú stránku s chráneným prístupom
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Inštaláciou GSM autoalarmu Athos získate:

✔ výstražné volanie na prednastavené 
telefónne čísla pri narušení vozidla

✔ odosielanie informačných a poplachových SMS správ

✔ možnosť odpočúvania priestoru vozidla v prípade narušenia

✔ zablokovanie vozidla odoslanou SMS správou

✔ stráženie garáže, karavanu a pod. bezdrôtovými detektormi

✔ ovládanie GSM autoalarmu ovládačom, 
SMS správou alebo „prezvonením“

✔ možnosť odovzdávania údajov zo stráženého vozidla dohľado-
vému centru (pultu centralizovanej ochrany, strážnej službe)

✔ lokalizácia vozidla pomocou GSM a GPS (verzia CA-1203) 

✔ zaslanie SMS o momentálnom stave vozidla na vyžiadanie

✔ telefonovanie z vozidla pomocou súpravy Hands-free

...a máte svoje auto pod kontrolou!


