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www.jablotron.com

My
Internetowa aplikacja 
dla użytkowników



użytkownika. Dzięki aplikacji MyJablotron masz 

natychmiastowy, zdalny dostęp do swojego systemu 

i w każdej chwili możesz uzyskać najważniejsze 

informacje o jego statusie. Możesz skorzystać z opcji 

otrzymywania darmowych powiadomień, możesz 

monitorować poziom zużycia energii, temperaturę 

w chronionym obiekcie oraz mieć dostęp do wielu 

innych funkcji. Najwyższy poziom ochrony, jaki 

gwarantują nasze systemy - to nie wszystko. Oprócz 

tego, staramy się zagwarantować naszym klientom 

wiele innych korzyści. 

 Dlatego też będzie nam niezmiernie miło, 

jeśli dołączycie do grona tysięcy zadowolonych 

użytkowników internetowej aplikacji MyJablotron.

Wszystkie funkcjonalności w ramach aplikacji 

MyJablotron są bezpłatne.

 Wasz zespół Jablotron

Drogi Kliencie,
 dziękujemy Ci za to, że podejmując decyzję 

o ochronie i zabezpieczeniu swojego mienia 

wybrałeś nasze produkty. Wiemy, że wybór 

właściwego systemu alarmowego nie jest łatwą 

kwestią. Zdajemy sobie sprawę, że oczekujesz 

solidnego rozwiązania, które nigdy Cię nie 

zawiedzie. Jesteśmy przekonani, że nasze systemy 

zagwarantują Ci pełną satysfakcję.

 Dodatkowym wsparciem dla użytkowników 

systemu jest aplikacja MyJablotron. To unikalne 

narzędzie umożliwia zdalny dostęp do użytkowanej 

centrali alarmowej z poziomu przeglądarki www, 

przez komputer lub aplikację dla telefonów 

i tabletów. Podczas pracy nad funkcjonalnością 

aplikacji MyJablotron wykorzystaliśmy całe nasze 

doświadczenie, tworząc narzędzie o najwyższych 

parametrach i jednocześnie przyjazne dla 



z możliwością sprawdzenia bieżącego 
statusu Twojego systemu alarmowego. 
Szybki podgląd wszystkich urządzeń 
Jablotron, które masz zainstalowane. 
Wszystko w przejrzysty sposób dostępne 
w jednym miejscu.

Dostęp przez Internet



z każdego miejsca i o każdej porze. 
Bezpieczny i bardzo prosty sposób 
zdalnego zarządzania systemem  
z wykorzystaniem aplikacji MyJablotron 
poprzez komputer, tablet lub telefon. 

Zarządzanie systemem



wykonanych przez czujki ruchu z kamerą. 
Możliwość przeglądania zdjęć wykonanych 
podczas wywołanego alarmu oraz 
dostępna funkcja wykonania zdjęcia  
w danym momencie.

Podgląd zdjęć



Łatwy sposób na sterowanie ogrzewaniem, 
podlewaniem ogrodu, oświetleniem oraz 
innymi urządzeniami. Dzięki temu masz 
pewność i poczucie komfortu, że wszystko 
jest pod Twoją kontrolą.

Automatyka



o wzbudzonych alarmach, o zmianie statusu 
systemu lub usterkach – wszystko bezpłatnie. 
Prosty sposób wyboru, o których zdarzeniach 
chcesz być informowany. Zawsze masz 
możliwość uzyskania informacji na temat 
zdarzeń, które są dla Ciebie ważne. 

Powiadamianie



Historia zdarzeń

Możesz mieć podgląd na historię 
zdarzeń, zaistniałych w Twoim obiekcie, 
z dowolnego miejsca, w którym się 
znajdujesz. Kompleksowa i przejrzyście 
uporządkowana informacja o Twoim 
systemie alarmowym.



wraz z funkcją kontroli limitu zużycia. 
Nadzoruj zużycie energii elektrycznej 
w Twoim obiekcie z wykorzystaniem 
aplikacji MyJablotron i ustaw 
powiadomienia w wypadku przekroczenia 
ustalonego limitu.

Pomiar zużycia energii



w szybki sposób możesz sprawdzić bieżący 
stan oraz historię zmian temperatury 
w każdym z pomieszczeń Twojej 
nieruchomości. Możesz również ustawić 
powiadomienia w wypadku przekroczenia 
ustalonych limitów wartości temperatury. 

Kontrola temperatury


