
Webová aplikace FLAJZAR CONTROL 
 

Naše nová aplikace je určena pro uživatele GSM alarmu EMA2 zdarma. Aplikace je dostupná na 

adrese app.flajzar.cz , kde je možné zjistit stav nebo polohu vašeho vozidla, ve kterém je nainstalován 

náš GSM alarm EMA2. Stránky jsou přizpůsobeny pro zobrazení ve standardním prohlížeči v PC, 

notebooku, tabletu a chytrém mobilním telefonu.  

 

Pro zprovoznění naší aplikace i na vašem alarmu EMA2 jsme pro vás připravili krátký postup 

Registrace nového uživatele 
 

 

 

Před prvním spuštěním aplikace je nutné si vytvořit účet. Registrace je možná pomocí odkazu: 

app.flajzar.cz/registrace , kde je nutno vyplnit Jméno a Příjmení, E-mail ,na který budou přicházet 

notifikace a přístupové heslo. Po správné registraci vám bude zaslán potvrzovací e-mail. 

 

app.flajzar.cz
app.flajzar.cz/registrace


Požadavky na zařízení 
V zařízení musí být nahrán nejaktuálnější FW. Aktualizaci FW lze provést pomocí konfiguračního 

programu EMA2Config. Pro aktualizaci FW zařízení zvolte v konfiguračním programu položku Údržba, 

poté klikněte na Zkontrolovat aktualizace FW. Program prověří verzi firmware dostupnou na 

internetu a nahraje aktuální verzi do zařízení. První verze FW, která umožňuje odesílání dat do 

aplikace je verze 146 a vyšší. 

 

Poté je potřeba zapnout funkci odesílání dat ze zařízení na server, tuto funkci aktivujete 

v konfiguračním programu v záložce Flajzar Control. Je potřeba zadat APN adresu operátora SIM 

karty, kterou používáte v zařízení, APN adresu zjistíte na stránkách vašeho operátora.   

 

SIM karta vložena v zařízení musí mít povolené datové přenosy GPRS. 

Přidání nového zařízení

K nově vytvořenému účtu je možné spárovat zařízení. Přiřazení nového zařízení je možné pomocí 

tlačítka PŘIDAT ZAŘÍZENÍ, po kliknutí se otevře tabulka, do které je nutné zadat údaje ze štítku 

umístěného na zadní straně krabičky, ve které vám bylo zařízení dodáno. Je nutné zadat unikátní číslo 

IMEI, registrační klíč a přístupové heslo. Přístupové heslo zařízení je defaultně nastaveno na 1234 a je 

možné jej kdykoliv změnit v konfiguračním programu.  Poté je možné přiřadit nové zařízení k vašemu 

účtu. K jednomu účtu lze přiřadit více zařízení. 

  

 

POZOR: Pokud provedete změnu 

přístupové hesla v konfiguračním 

programu, je nutné změnit heslo i 

v aplikaci na webu. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/c9h7y2up45ere9k/ema2_1.4.2.0.zip?dl=1


Prostředí aplikace: 

Na hlavní stránce se nachází seznam přidaných zařízení. Po kliknutí na zařízení se rozbalí okno se 

stavy zařízení, kde naleznete na kartě SOUHRN informace o názvu zařízení, intenzitě GSM signálu, 

stavu vnitřního akumulátoru zařízení, napájecím napětí, datum a čas poslední odezvy od zařízení, 

stavu hlídání, kód BTS, ke které je zařízení připojeno, GPS souřadnice, pokud je k zařízení připojena, 

verzi HW a verzi FW zařízení. Na kartě HISTORIE UDÁLOSTÍ se zobrazí informace o historii poplachů. 

UŽIVATELÉ - zde je možné nastavit odesílání informačních e-mailů při poplachu. 

 

U názvu zařízení je možné Změnit přístupové heslo pro případ změny hesla v konfiguračním 

programu, Změnit popis umožňuje přidat popis např. SPZ vozidla a pomocí Odstranit zařízení můžete 

odstranit zařízení ze seznamu. 

 

Funkce aplikace: 
Data do webové stránky jsou odesílána ze zařízení pomocí GPRS data a to v těchto případech: 

aktivace hlídání klíčenkou, aktivace hlídání SMS příkazem, deaktivace hlídání klíčenkou, deaktivace 

hlídání SMS příkazem, při SMS dotazu POLOHA? a při vyvolaném poplachu. Množství dat odesílaných 

ze zařízení na web je velmi nízké, takže za měsíc spotřebuje max. jednotky MB. Pomocí této aplikace 

je možné kdykoliv jednoduše zkontrolovat stav nebo polohu vašeho automobilu, motocyklu, kola a 

ostatních věcí, které je možné hlídat pomocí našeho alarmu EMA2.  

 

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, připomínky k této aplikaci můžete zasílat na e-mail: 

aplikace@flajzar.cz 

 

mailto:aplikace@flajzar.cz

