
Technaxx ®  *  Návod k obsluze 

Autoalarm s funkci nabíjení TX-100 
 

& dálkové ovládání  pro sledování interiéru vozidla pomocí 
sníma če pohybu PIR 

 
Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento 
výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními 
norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlášení o shodě 

naleznete zde: www.technaxx.de/  (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před 
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. 

 
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být p řed prvním použitím úpln ě 

nabitá. POZNÁMKA: Pokud p řístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii 
každé 2-3 m ěsíce! 

 
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 

pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  
Email zdarma: support@technaxx.de 

 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.  
                            Záruka 2 roky 

 
Užijte si vašeho výrobku * pod ělte se o vaši zkušenost na 

Amazonu. 
 

Vlastnosti 
� 12–24V dobíjecí autoalarm pro zapalovač cigaret � 2 USB 
nabíjecí porty každý o výstupním výkonu 5V/1A � Automatické 
spuštění alarmu při detekci pomocí snímačem pohybu PIR (Pasívní 
Infračervený snímač pro detekci fyzického pohybu pro interiér 
automobilu) � Vestavěná 470mAh baterie po dobu ~6 dní 
pohotovostního režimu zaručuje spuštění alarmu dokonce i když je 
motor vypnutý � Vestavěná siréna alarmu se 110dB � Dálkové 
ovládání pro aktivaci a deaktivaci alarmu � LED indikátor stavu 
�Ochrana proti proudovému přetížení 2,8 A & zkratu � Snadná 
manipulace a instalace 
 



Technické údaje 

Vzdálenost detekce 
~3m interiér automobil (bez překážek 
např. zadní stěna u nákladních 
automobilů) 

Rozsah detekce 120° úhel kužele 
Dosah IR dálkové ovládání ~8m (otevřený prostor) 
Doba alarmu maximálně 2 minuty 

Napájení 
Vestavěná dobíjecí 470mAh lithium 
polymerová baterie 4,2V 

Doba nabíjení ~3–4 hodiny 
Provozní doba ~5 dní (při alarmech 5krát za den) 
Doba pohotovostního režimu ~6 dní 
Vstupní napětí DC 12–24V (zapalovače cigaret) 
Nabíjení proud 65mA 
Provozní proud 26mA 
USB výstup nabíjení 2x 5V/1A 
Přenosová frekvence 433,92 MHz 
Frekvence typ ASK 
Radiovaný přenosový  
výkon 

maximální 20mW (stisknutím tlačítka na 
dálkovém ovládání, ne trvale) 

Materiál ABS 
Hmotnost / Rozměry 
autoalarm 

44g / (D) 3,2 x (Š) 3,2 x (V) 11,5cm 

Hmotnost / Rozměry  
dálkové ovládání 

10g / (D) 5,3 x (Š) 3,1 x (V) 1,0cm  

Obsah 
balení 

Autoalarm s funkcí nabíjení TX-100, Dálkové ovládání 
(s knoflíkovou baterií CR2032 3V), Návod k obsluze 

 
 
 
 
 



Přehled výrobku 
Autoalarm / Nabíje čka 

 

Dálkové ovládání 

 

 

1 PIR (detekce pohybu)  4 Ukazatel (potvrzení) 

2 
Nabíjecí port USB  

(2x 5 V/1 A) 
 5 

Tlačítko na dálkovém ovládání 

(aktivovat/deaktivovat) 

3 Siréna  6 
Přihrádka baterie v dálkovém 

ovládání 



Nabíjení výrobku 
 
Při prvním použití  zařízení zapojte do 12–24 V zásuvky zapalovače 
cigaret, pro zapnutí zařízení. Před použitím zařízení nabíjejte 3-4 
hodiny. K nabíjení zařízení také můžete použít externí adaptér* 
(*není součástí balení). 
 
Pozn.:  U některých automobilů je zásuvka zapalovače cigaret 
vypnutá, když motor automobilu není nastartovaný. Takže, prosím, 
nastartujte automobil, abyste zapnuli napájení do zásuvky 
zapalovače cigaret. 
 
Začínáme 
 
Po zasunutí do zásuvky zapalova če cigaret prob ěhnou 
současně tři úkony: 
 
1. Po zasunutí zařízení se ozve krátké „pípnutí“. Zařízení je 
připravem k provozu a může přijímat příkaz z dálkového ovladání. 
 
2. Zařízení musíte spárovat jakmile s dodaným dálkovým ovládáním, 
až si budete jisti, že dálkové ovládání je spárováno pouze s vaším 
autoalarm. To bude možné pouze po dobu prvních 5 sekund poté, 
co zasunete zařízení do zásuvky zapalovače cigaret. Stiskněte 
krátce tlačítko na dálkovém ovládání, dokud se neozve 4x „pípnutí“. 
Nyní je dálkové ovládání spárováno s vaším autoalarm. 
 
3. Červené světlo zařízení uvnitř kupole se rozsvítí. To indikuje, že 
se baterie nabíjí (nabíjecí proud je 65mA). Červené světlo přestane 
svítit, až bude zařízení úplně nabité. 
 
 
 
 
 
 



Dálkové ovládání & Funkce  
 
Aktivujte (Spus ťte) 
Snímač PIR lze aktivovat krátkým stisknutím tlačítka na dálkovém 
ovládání.  
 
Až bude snímač PIR aktivován, bude trvat 5 sekund, než se zařízení 
spustí. Až bude zařízení spuštěno, tak bude blikat modré světlo 
každých 5 sekund. Až dojde k detekci lidské činnosti, modré světlo 
bude blikat rychle každou sekundu a siréna bude vydávat hlasitý 
hluk. Až bude alarm fungovat nepřetržitě 2 minuty (pracovní proud 
ve stavu alarmu je 26mA). 
 
Deaktivujte (Vypn ěte) 
Abyste vypnuli snímač PIR a vypnuli zvuk alarmu, krátce stiskněte 
tlačítko na dálkovém ovládání. Uslyšíte 2x krátké „pípnutí“ a modré 
světlo přestane blikat. Maximální vzdálenost pro vypnutí zařízení, 
než nastoupíte do automobilu, je ~8m na otevřeném prostoru. 
 
VYPNUTÍ zařízení 
Pokud dlouze (3-4 sekundy) stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, 
uslyšíte jedno krátké „pípnutí“ a jedno dlouhé „pípnutí“. Poté bude 
baterie zařízení vypnuta. Při dlouhodobém nepoužívání zařízení 
nebo jeho převozu nevypínejte pouze PIR snímač, ale celé zařízení.  
 
Všechny ukazatele přestanou svítit, kromě ukazatele nabíjení 
(červený), když bude zařízení stále zapojené do aktivní zásuvky 
zapalovače cigaret. Zařízení může být aktivováno/spuštěno pouze, 
když jej zapojíte znovu do zásuvky zapalovače cigaret, nebo jakmile 
zásuvka zapalovače cigaret dodá novému impulsu nabíjecí zařízení. 
Dálkové ovládání nebude fungovat, až bude zařízení vypnuté. 
 
 
 
 
 



Poznámka:   
� Dálkové ovládání je možné používat zvenčí zavřeného 
automobilu přes okno.  
� Dálkové ovládání vydá zvukovou a vizuální zpětnou vazbu při 
stisknutí tlačítka. 
 

Funkce USB nabíje čky 
Je-li zařízení napájeno ze zásuvky zapalovače cigaret, můžete 
připojit nabíjecí port USB k vašemu mobilnímu telefonu pomocí 
kabelu USB* (*není součástí balení). Zařízení nyní bude fungovat 
jako nabíječka mobilního telefonu. Je také možné nabíjet jiná 
zařízení přes USB. 
 
Poznámka:  Maximální výstup USB je 2x 1A . 
 
Dvojí Režim 
Pokud máte dvě autoalarmy, můžete je ovládat pomocí jednoho 
dálkového ovládání. Není třeba u sebe nosit dvě dálková ovládání. 
Například můžete uchovávat jednu autoalarm v zavazadlovém 
prostoru a druhý autoalarm ve středové konzole vpředu v 
automobilu.  
 
Ale před nainstalováním  musíte spárovat obě zařízení s dálkovým 
ovládáním. To je třeba udělat vložením obou zařízení současně do 
zásuvky zapalovače cigaret. Nyní jsou obě zařízení na 5 sekund v 
párovacím režimu. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, pro 
spárování obou zařízení s dálkovým ovládáním. 4x „pípnutí“ potvrdí 
párování. Ohledně párování se také podívejte na bod 2  v 
Začínáme . 
 
Pozor:  Zařízení nemůžete párovat jedno po druhém. Je nutné 
zapojit obě zařízení současně, abyste mohli používat jedno dálkové 
ovládání. 
 
 



Výměna baterie v dálkovém ovládání 
Až dálkové ovládání nebude dávat zvukovou nebo vizuální zpětnou 
vazbu po stisknutí tlačítka, tak vyměňte baterii (CR2032). Při 
výměně baterie použijte minci k otevření přihrádky baterie. Kryt na 
zadní straně dálkového ovládání otočte doleva pro otevření a 
doprava pro zavření. Vložte baterii. Po vložení byste měli vidět 
„plus“ políčko baterie. Nyní přihrádku baterie zavřete. 
 
Poradce p ři potížích 
� Uchovávejte na místě, kde se nacházejí plastické trubky na 
podlaze. 
 
Přístroj nelze spárovat 
� Pokud párování selhalo po dobu prvních 5 sekund, odpojte 
zařízení od zásuvky zapalovače cigaret, znovu jej zasuňte a 
stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači jej spárujte. 
 
Poznámka:  Během prvních 5 sekund po připojení zařízení do 
zásuvky zapalovače cigaret je vždy možné spárovat dálkový 
ovladač. 
 
 
Productvideo v angli čtin ě 
Bud’ prohledáte tento QR kód se svým Smartphone, nebo použijte 
tento odkaz YouTube:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WCX-UDRkdP4  
 

  

 



Upozorn ění 
� Pro prodloužení životnosti tohoto zařízení jej odpojte, když 
startujete motor automobilu.  
� Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili úrazu elektrickým 
proudem nebo jiným poškozením.  
� Nepokoušejte se zařízení rozebrat, mohlo by to mít za následek 
zkrat nebo dokonce poškození.  
� Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohly by se poškodit vnitřní 
desky plošných spojů nebo mechanika.  
� Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. 
Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.  
� Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, 
nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Zařízení nesmí být 
vystaveno kapající ani stříkající vodě.  
� Nedávejte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, např. topení nebo 
jiných zařízení, která produkují teplo. Chraňte zařízení před přímým 
slunečním světlem.  
� Zařízení chovávejte mimo dosah dětí. 

 
Upozorn ění týkající se bezpe čnosti a likvidace baterií: 
Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) 
spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat 
pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat 
pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové 
baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, 
neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poran ění!  
Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu!  Použité 
baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou 
dobu používány, zlikvidovat je. 
 
Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  Obalové materiály 
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich 
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich 
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do 
domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré 
přístroje a baterie! Čišt ění:  Chraňte zařízení před znečištěním a 
kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné 
materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po 
vyčištění otřete. Distributor:  Technaxx Deutschland GmbH & 
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 

 


