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Úvodem
Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek PATRIOT EU.
Pro správnou funkci jednotky PATRIOT EU doporučujeme instalaci a  následné nastavení svěřit 
odborné montážní firmě. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na  webových 
stránkách výrobce: www.patrioteu.com
  
Přenos poplachů
Jednotka PATRIOT EU je primárně určena k využití s mobilní aplikací. Generované poplachy 
a upozornění jsou přenášeny pomocí push notifikací na vaše mobilní zařízení a následně 
zobrazeny v aplikaci. Pro přenos push notifikace je nezbytné mít v mobilním zařízení aktivní 
datové připojení (datový tarif nebo wifi)!
V případě, kdy není datové připojení k dispozici, mohou být poplachové informace přeneseny 
pomocí SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a poplachu od virtuální garáže) až na 2 
přednastavená telefonní čísla. Součástí takto doručené poplachové zprávy je informace o typu 
poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení 
v prostředí Google Maps. Telefonní čísla pro doručení poplachových SMS zadáte pomocí 
nastavovacího portálu na www.patrioteu.com

Seznam poplachových hlášení
VOZIDLO NARUŠENO:  Informace z poplachového vstupu, pokud je   
 připojen autoalarm.
POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE:  Informace o poklesu napětí autobaterie.
ODPOJENÍ AUTOBATERIE:  Informace při odpojení autobaterie.
NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA: Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním.
STAV NOUZE VOZIDLA:  Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz).
NÁKLON VOZIDLA: Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol).
ZÓNA:  Informace o vstupu/výstupu vozidla z nastavené 
 zóny (jen push notifikace).
RYCHLOST:  Informace o překročení nastavené rychlosti.
VIRTUÁLNÍ GARÁŽ: Upozornění na pohyb vozidla v uživatelsky 
 nastaveném časovém intervalu.
STK: Upozornění na termín STK vozidla.

SIM karta a předplacené období
Jednotka PATRIOT EU již obsahuje datovou SIM kartu s celoevropským pokrytím. Využívá 
mezinárodní i národní roaming a v případě, kdy preferovaný GSM operátor má slabý nebo žádný 
signál, jednotka se automaticky přihlásí k jiné libovolně dostupné síti. 
Pro otestování produktu a roamingového tarifu máte k dispozici 3 měsíce provozu zdarma. Období 
zdarma se počítá od aktivace SIM karty v jednotce. Před uplynutí této doby budete upozorněni push 
notifikací a e-mailem na možnost zakoupení tarifu na další období. Podrobnosti k provedení platby 
jsou uvedeny ve zmíněném emailu, případně lze využít platební bránu na www.patrioteu.com.
Pokud z jakéhokoli důvodu nebude výhodný tarif s celoevropským pokrytím vyhovovat vašim 
požadavkům, lze jednotku využívat se SIM kartou a tarifem, který si sami zvolíte. V tomto 
případě postupujte dle odstavce Provoz jednotky s alternativní SIM.

Uživatelská obsluha a Nastavení jednotky 
Programování komunikačního modulu se provádí z nastavovacího webového portálu na 
www.patrioteu.com. Funkce jednotky je závislá na správném nastavení, proto doporučujeme 
obrátit se pro nastavení na vaše montážní středisko nebo důkladně prostudovat montážní návod 
na www.patrioteu.com !

Nastavovací webový portál
Webový portál pro nastavení jednotky a aplikace je k dispozici na www.patrioteu.com, záložka 
nastavení jednotky. Obecný návod na jeho použití je umístěn přímo pod tlačítkem help  
v nastavovacím webovém portálu. Podrobnější informace naleznete v kompletním uživatelském 
návodu k jednotkám PATRIOT EU na www.patrioteu.com v sekci Ke stažení.

Platby a vyúčtování
Služby lze předplatit na webové stránce produktu www.patrioteu.com, záložka Platba po zadání 
UID jednotky a PINu. Po provedení platby lze doklad stáhnout v záložce Nastavení jednotky, 
sekce Doklady.

Instalace mobilní aplikace PATRIOT EU 
Mobilní aplikace je základním komunikačním kanálem a ovládacím prvkem jednotky PATRIOT 
EU. Pro komunikaci aplikace s jednotkou, musí být pro vaše mobilní zařízení dostupný mobilní 
datový tarif nebo musí být připojeno k wifi.  
Aplikaci nainstalujete na vaše zařízení obvyklým způsobem z portálů Google Play, App Store nebo 
Windows Store. V případě potřeby odkaz na stažení aplikace naleznete na www.patrioteu.com.
Pro vstup do mobilní aplikace je nezbytné vytvořit uživatelský účet.

Vytvoření uživatelského účtu
Po otevření aplikace PATRIOT EU zvolte položku nový účet. Zadejte e-mail, na který obdržíte 
zprávu o vytvoření účtu. Zvolte si heslo pro přístup do aplikace, zvolte Vytvořit. Obdržený e-mail 
potvrďte proklikem na uvedený odkaz a vaše registrace je tímto dokončena.
Alternativně lze uživatelský účet založit na www.patrioteu.cz v nastavovacím portálu jednotky 
v sekci Účty. Při instalaci jednotky do vozidla poskytněte montážnímu technikovi váš email, na 
který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace.
Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci Nastavení /Účet /Nové heslo.

Přidání vozidla
Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace Patriot 
EU, pokud nebylo přidáno automaticky při založení účtu pomocí nastavovacím portálu.
Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor 
jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky 
PATRIOT EU.
Šipkou v levém horním rohu aplikace přepněte na obrazovku nastavení a pomocí symbolu  
zvolte přidat Nové vozidlo. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní 
šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111, oboje uvedeno na štítku ve vašem balení 
jednotky PATRIOT EU. Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou 
změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba. 
Kód lze změnit v aplikaci v sekci nastavení vozidla/upravit/Kód jednotky PATRIOT, nebo v nastavova-
cím portálu v sekci Jednotka. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky. 

Záložka Můj vůz
V záložce Můj vůz na webové stránce www.patrioteu.com je možno vozidla sledovat podobě 
jako v mobilní aplikaci.

Ovládání výstupu
Jednotka PATRIOT EU má 1 výstup, kterým lze dálkově (pomocí aplikace) ovládat například 
sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda 
a jak byl výstup zapojen. 
K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavova-
cím webovém portálu v sekci Nastavení HW /Časování výstupu), Impuls a Vypnutí výstupu. 
Softwarové tlačítko aplikace ovládající výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu 
v sekci Nastavení HW/Text tlačítka výstup.

Lokalizace
Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci funkcí lokalizovat. Tlačítko funkce 
Lokalizovat lze v případě potřeby změnit v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení 
HW/Text tlačítka Lokalizovat. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti 
na režimu jednotky a síle GSM signálu. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové 
části aplikace, pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze 
dále určit polohu uživatele, naplánovat cestu k vozu  a přepínat mezi jednotlivými formáty 
mapových podkladů. Po vypnutí zapalování vozidla jednotka automaticky do aplikace odesílá 
poslední známou polohu.

SOS
Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty a sdílení události pomocí emailu 
nebo některé z komunikačních aplikací ve vašem mobilním zařízení. Před vytočením zvoleného 
telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit.
Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112. Přidat a pojmenovat další 
kontakty je v aplikaci možné v sekci nastavení/SOS. 

Obrazovka Historie
Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu 
vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

Obrazovka Stav  
Zobrazí informace z jednotky aktuální k poslední události, datum a čas události je uveden ve 
spodní části obrazovky.
Jsou uváděny napětí autobaterie, stav zapalování (zapnuto/vypnuto), rychlost, stav výstupu 
(zapnuto/vypnuto/časované zapnutí), kvalitu GSM signálu a počet viditelných satelitů.

Funkce Zóna
Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci 
funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel 
obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci nastavení vozidla/upravit/ 
Geozóna. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme pomocí symbolu diskety 
nebo pomocí Hotovo v pravém horním rohu displeje. Ve spodní části displeje nastavíme, 
zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou 
zónu zrušit.

Funkce Rychlost
Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push 
notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci nastavení vozidla/upravit/ Rychlost. 
Nastavení je možné v rozmezí 40–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 
10 minut od předešlého.

Virtuální garáž
Pomocí časovače v nastavovacím portálu může uživatel nastavit časové úseky, kdy se vyvolá 
poplach od zapnutí zapalování. Další poplach je generován až 60 min po vypnutí klíčku a stání 
vozidla. Poplach je doručen prostřednictvím push notifikace.

STK
V nastavovacím portálu zadejte datum technické prohlídky vozidla. Aplikace vás následně 
upozorní na blížící se termín další prohlídky.

Nastavení telefonních čísel
Poplachové události je možné odesílat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti 
a poplachu z virtuální garáže). 
Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS 
poplachy. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním 
formátu s předčíslím +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých 
operátorů. 

Provoz jednotky s alternativní SIM
Pokud se v jednotce rozhodnete využívat SIM s vaším tarifem, rozpečeťte slot se SIM PATRIOTu 
EU a SIM karty vyměňte. Poté proveďte reset jednotky pomocí resetovacího tlačítka. 
Pro správnou funkci jednotky PATRIOT je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadav-
kem na kód PIN. Lze použít jak předplacenou, tak paušální SIM kartu libovolného operátora. 
U předplacené SIM karty je potřeba zajistit dostatečnou výši kreditu a dobu platnosti. Takto 
modifikovaná jednotka ztrácí vlastnosti definované tímto návodem. 
Jednotku půjde následně připojit pouze do aplikace Patriot GPS (pozor, nelze provozovat 
s aplikací Patriot EU) a ztrácí přístup na webový portál.
Pro nastavení jednotky a její obsluhu použijte uživatelský návod na jednotku PATRIOT X, ke 
stažení na www.knihajizd.info. 
Pro případný opětovný návrat k původnímu tarifu PATRIOT EU je nezbytné jednotku vymontovat 
a zaslat zpět výrobci k přeprogramování.
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a jak byl výstup zapojen. 
K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavova-
cím webovém portálu v sekci Nastavení HW /Časování výstupu), Impuls a Vypnutí výstupu. 
Softwarové tlačítko aplikace ovládající výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu 
v sekci Nastavení HW/Text tlačítka výstup.

Lokalizace
Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci funkcí lokalizovat. Tlačítko funkce 
Lokalizovat lze v případě potřeby změnit v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení 
HW/Text tlačítka Lokalizovat. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti 
na režimu jednotky a síle GSM signálu. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové 
části aplikace, pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze 
dále určit polohu uživatele, naplánovat cestu k vozu  a přepínat mezi jednotlivými formáty 
mapových podkladů. Po vypnutí zapalování vozidla jednotka automaticky do aplikace odesílá 
poslední známou polohu.

SOS
Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty a sdílení události pomocí emailu 
nebo některé z komunikačních aplikací ve vašem mobilním zařízení. Před vytočením zvoleného 
telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit.
Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112. Přidat a pojmenovat další 
kontakty je v aplikaci možné v sekci nastavení/SOS. 

Obrazovka Historie
Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu 
vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

Obrazovka Stav  
Zobrazí informace z jednotky aktuální k poslední události, datum a čas události je uveden ve 
spodní části obrazovky.
Jsou uváděny napětí autobaterie, stav zapalování (zapnuto/vypnuto), rychlost, stav výstupu 
(zapnuto/vypnuto/časované zapnutí), kvalitu GSM signálu a počet viditelných satelitů.

Funkce Zóna
Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci 
funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel 
obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci nastavení vozidla/upravit/ 
Geozóna. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme pomocí symbolu diskety 
nebo pomocí Hotovo v pravém horním rohu displeje. Ve spodní části displeje nastavíme, 
zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou 
zónu zrušit.

Funkce Rychlost
Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push 
notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci nastavení vozidla/upravit/ Rychlost. 
Nastavení je možné v rozmezí 40–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 
10 minut od předešlého.

Virtuální garáž
Pomocí časovače v nastavovacím portálu může uživatel nastavit časové úseky, kdy se vyvolá 
poplach od zapnutí zapalování. Další poplach je generován až 60 min po vypnutí klíčku a stání 
vozidla. Poplach je doručen prostřednictvím push notifikace.

STK
V nastavovacím portálu zadejte datum technické prohlídky vozidla. Aplikace vás následně 
upozorní na blížící se termín další prohlídky.

Nastavení telefonních čísel
Poplachové události je možné odesílat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti 
a poplachu z virtuální garáže). 
Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS 
poplachy. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním 
formátu s předčíslím +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých 
operátorů. 

Provoz jednotky s alternativní SIM
Pokud se v jednotce rozhodnete využívat SIM s vaším tarifem, rozpečeťte slot se SIM PATRIOTu 
EU a SIM karty vyměňte. Poté proveďte reset jednotky pomocí resetovacího tlačítka. 
Pro správnou funkci jednotky PATRIOT je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadav-
kem na kód PIN. Lze použít jak předplacenou, tak paušální SIM kartu libovolného operátora. 
U předplacené SIM karty je potřeba zajistit dostatečnou výši kreditu a dobu platnosti. Takto 
modifikovaná jednotka ztrácí vlastnosti definované tímto návodem. 
Jednotku půjde následně připojit pouze do aplikace Patriot GPS (pozor, nelze provozovat 
s aplikací Patriot EU) a ztrácí přístup na webový portál.
Pro nastavení jednotky a její obsluhu použijte uživatelský návod na jednotku PATRIOT X, ke 
stažení na www.knihajizd.info. 
Pro případný opětovný návrat k původnímu tarifu PATRIOT EU je nezbytné jednotku vymontovat 
a zaslat zpět výrobci k přeprogramování.



+420 585 496 211

ZÁKAZNICKÁ LINKA

Výrobce: F&B COMPANY s.r.o.
      www.patrioteu.com
      info@fbcom.cz

Úvodem
Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek PATRIOT EU.
Pro správnou funkci jednotky PATRIOT EU doporučujeme instalaci a  následné nastavení svěřit 
odborné montážní firmě. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na  webových 
stránkách výrobce: www.patrioteu.com
  
Přenos poplachů
Jednotka PATRIOT EU je primárně určena k využití s mobilní aplikací. Generované poplachy 
a upozornění jsou přenášeny pomocí push notifikací na vaše mobilní zařízení a následně 
zobrazeny v aplikaci. Pro přenos push notifikace je nezbytné mít v mobilním zařízení aktivní 
datové připojení (datový tarif nebo wifi)!
V případě, kdy není datové připojení k dispozici, mohou být poplachové informace přeneseny 
pomocí SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a poplachu od virtuální garáže) až na 2 
přednastavená telefonní čísla. Součástí takto doručené poplachové zprávy je informace o typu 
poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení 
v prostředí Google Maps. Telefonní čísla pro doručení poplachových SMS zadáte pomocí 
nastavovacího portálu na www.patrioteu.com

Seznam poplachových hlášení
VOZIDLO NARUŠENO:  Informace z poplachového vstupu, pokud je   
 připojen autoalarm.
POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE:  Informace o poklesu napětí autobaterie.
ODPOJENÍ AUTOBATERIE:  Informace při odpojení autobaterie.
NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA: Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním.
STAV NOUZE VOZIDLA:  Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz).
NÁKLON VOZIDLA: Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol).
ZÓNA:  Informace o vstupu/výstupu vozidla z nastavené 
 zóny (jen push notifikace).
RYCHLOST:  Informace o překročení nastavené rychlosti.
VIRTUÁLNÍ GARÁŽ: Upozornění na pohyb vozidla v uživatelsky 
 nastaveném časovém intervalu.
STK: Upozornění na termín STK vozidla.

SIM karta a předplacené období
Jednotka PATRIOT EU již obsahuje datovou SIM kartu s celoevropským pokrytím. Využívá 
mezinárodní i národní roaming a v případě, kdy preferovaný GSM operátor má slabý nebo žádný 
signál, jednotka se automaticky přihlásí k jiné libovolně dostupné síti. 
Pro otestování produktu a roamingového tarifu máte k dispozici 3 měsíce provozu zdarma. Období 
zdarma se počítá od aktivace SIM karty v jednotce. Před uplynutí této doby budete upozorněni push 
notifikací a e-mailem na možnost zakoupení tarifu na další období. Podrobnosti k provedení platby 
jsou uvedeny ve zmíněném emailu, případně lze využít platební bránu na www.patrioteu.com.
Pokud z jakéhokoli důvodu nebude výhodný tarif s celoevropským pokrytím vyhovovat vašim 
požadavkům, lze jednotku využívat se SIM kartou a tarifem, který si sami zvolíte. V tomto 
případě postupujte dle odstavce Provoz jednotky s alternativní SIM.

Uživatelská obsluha a Nastavení jednotky 
Programování komunikačního modulu se provádí z nastavovacího webového portálu na 
www.patrioteu.com. Funkce jednotky je závislá na správném nastavení, proto doporučujeme 
obrátit se pro nastavení na vaše montážní středisko nebo důkladně prostudovat montážní návod 
na www.patrioteu.com !

Nastavovací webový portál
Webový portál pro nastavení jednotky a aplikace je k dispozici na www.patrioteu.com, záložka 
nastavení jednotky. Obecný návod na jeho použití je umístěn přímo pod tlačítkem help  
v nastavovacím webovém portálu. Podrobnější informace naleznete v kompletním uživatelském 
návodu k jednotkám PATRIOT EU na www.patrioteu.com v sekci Ke stažení.

Platby a vyúčtování
Služby lze předplatit na webové stránce produktu www.patrioteu.com, záložka Platba po zadání 
UID jednotky a PINu. Po provedení platby lze doklad stáhnout v záložce Nastavení jednotky, 
sekce Doklady.

Instalace mobilní aplikace PATRIOT EU 
Mobilní aplikace je základním komunikačním kanálem a ovládacím prvkem jednotky PATRIOT 
EU. Pro komunikaci aplikace s jednotkou, musí být pro vaše mobilní zařízení dostupný mobilní 
datový tarif nebo musí být připojeno k wifi.  
Aplikaci nainstalujete na vaše zařízení obvyklým způsobem z portálů Google Play, App Store nebo 
Windows Store. V případě potřeby odkaz na stažení aplikace naleznete na www.patrioteu.com.
Pro vstup do mobilní aplikace je nezbytné vytvořit uživatelský účet.

Vytvoření uživatelského účtu
Po otevření aplikace PATRIOT EU zvolte položku nový účet. Zadejte e-mail, na který obdržíte 
zprávu o vytvoření účtu. Zvolte si heslo pro přístup do aplikace, zvolte Vytvořit. Obdržený e-mail 
potvrďte proklikem na uvedený odkaz a vaše registrace je tímto dokončena.
Alternativně lze uživatelský účet založit na www.patrioteu.cz v nastavovacím portálu jednotky 
v sekci Účty. Při instalaci jednotky do vozidla poskytněte montážnímu technikovi váš email, na 
který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace.
Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci Nastavení /Účet /Nové heslo.

Přidání vozidla
Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace Patriot 
EU, pokud nebylo přidáno automaticky při založení účtu pomocí nastavovacím portálu.
Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor 
jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky 
PATRIOT EU.
Šipkou v levém horním rohu aplikace přepněte na obrazovku nastavení a pomocí symbolu  
zvolte přidat Nové vozidlo. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní 
šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111, oboje uvedeno na štítku ve vašem balení 
jednotky PATRIOT EU. Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou 
změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba. 
Kód lze změnit v aplikaci v sekci nastavení vozidla/upravit/Kód jednotky PATRIOT, nebo v nastavova-
cím portálu v sekci Jednotka. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky. 

Záložka Můj vůz
V záložce Můj vůz na webové stránce www.patrioteu.com je možno vozidla sledovat podobě 
jako v mobilní aplikaci.

Ovládání výstupu
Jednotka PATRIOT EU má 1 výstup, kterým lze dálkově (pomocí aplikace) ovládat například 
sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda 
a jak byl výstup zapojen. 
K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavova-
cím webovém portálu v sekci Nastavení HW /Časování výstupu), Impuls a Vypnutí výstupu. 
Softwarové tlačítko aplikace ovládající výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu 
v sekci Nastavení HW/Text tlačítka výstup.

Lokalizace
Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci funkcí lokalizovat. Tlačítko funkce 
Lokalizovat lze v případě potřeby změnit v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení 
HW/Text tlačítka Lokalizovat. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti 
na režimu jednotky a síle GSM signálu. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové 
části aplikace, pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze 
dále určit polohu uživatele, naplánovat cestu k vozu  a přepínat mezi jednotlivými formáty 
mapových podkladů. Po vypnutí zapalování vozidla jednotka automaticky do aplikace odesílá 
poslední známou polohu.

SOS
Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty a sdílení události pomocí emailu 
nebo některé z komunikačních aplikací ve vašem mobilním zařízení. Před vytočením zvoleného 
telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit.
Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112. Přidat a pojmenovat další 
kontakty je v aplikaci možné v sekci nastavení/SOS. 

Obrazovka Historie
Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu 
vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

Obrazovka Stav  
Zobrazí informace z jednotky aktuální k poslední události, datum a čas události je uveden ve 
spodní části obrazovky.
Jsou uváděny napětí autobaterie, stav zapalování (zapnuto/vypnuto), rychlost, stav výstupu 
(zapnuto/vypnuto/časované zapnutí), kvalitu GSM signálu a počet viditelných satelitů.

Funkce Zóna
Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci 
funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel 
obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci nastavení vozidla/upravit/ 
Geozóna. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme pomocí symbolu diskety 
nebo pomocí Hotovo v pravém horním rohu displeje. Ve spodní části displeje nastavíme, 
zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou 
zónu zrušit.

Funkce Rychlost
Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push 
notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci nastavení vozidla/upravit/ Rychlost. 
Nastavení je možné v rozmezí 40–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 
10 minut od předešlého.

Virtuální garáž
Pomocí časovače v nastavovacím portálu může uživatel nastavit časové úseky, kdy se vyvolá 
poplach od zapnutí zapalování. Další poplach je generován až 60 min po vypnutí klíčku a stání 
vozidla. Poplach je doručen prostřednictvím push notifikace.

STK
V nastavovacím portálu zadejte datum technické prohlídky vozidla. Aplikace vás následně 
upozorní na blížící se termín další prohlídky.

Nastavení telefonních čísel
Poplachové události je možné odesílat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti 
a poplachu z virtuální garáže). 
Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS 
poplachy. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním 
formátu s předčíslím +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých 
operátorů. 

Provoz jednotky s alternativní SIM
Pokud se v jednotce rozhodnete využívat SIM s vaším tarifem, rozpečeťte slot se SIM PATRIOTu 
EU a SIM karty vyměňte. Poté proveďte reset jednotky pomocí resetovacího tlačítka. 
Pro správnou funkci jednotky PATRIOT je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadav-
kem na kód PIN. Lze použít jak předplacenou, tak paušální SIM kartu libovolného operátora. 
U předplacené SIM karty je potřeba zajistit dostatečnou výši kreditu a dobu platnosti. Takto 
modifikovaná jednotka ztrácí vlastnosti definované tímto návodem. 
Jednotku půjde následně připojit pouze do aplikace Patriot GPS (pozor, nelze provozovat 
s aplikací Patriot EU) a ztrácí přístup na webový portál.
Pro nastavení jednotky a její obsluhu použijte uživatelský návod na jednotku PATRIOT X, ke 
stažení na www.knihajizd.info. 
Pro případný opětovný návrat k původnímu tarifu PATRIOT EU je nezbytné jednotku vymontovat 
a zaslat zpět výrobci k přeprogramování.


