
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, před použitím si pozorně 

přečtěte tento návod k použití.

Poznámka:

Podrobnosti Seznámení s výrobkem

Výrobek je venkovní siréna, slouží jako prevence proti 
loupeži, díky varovnému světlu a hlasité siréně upozorní 
široké okolí na podezřelé události v objektu. Elegantní 
design, jednoduché zapojení, spolehlivá funkce. Vhodné na 
dům, obchod, nákupní centrum, chaty, chalupy, školy a 
další objekty. 

Vlastnosti

1. Hlavní části

1 2 3 4

Baterie

VYPNUTO / ZAPNUTO

Červená dioda 

LED

Vrchní část 

Spodní část 

Zavedení kabelového portu 

Položka Ovládání Displej

V režimu kódování krátce 

stiskněte tlačítko KÓD a opusť-

te režim kódování. 

Poznámka: Maximálně 99 zón

Kódování displeje:

Informace o provozu 

Salvarix

www.evolveo.com

Bezdrátová venkovní siréna    
s ochranou proti neoprávněnému 
vniknutí 

Vyvarujte se extrémně suchého nebo vlhkého prostředí, 

aby nedošlo k poškození přístroje.

Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný personál, přístroj 

sami nerozebírejte.

Před připojením jakéhokoliv přístroje si prosím přečtěte 

tento návod k použití a nepřipojujte přístroj, který není 

kompatibilní.

Zálohujte si prosím všechna důležitá data. Za ztrátu dat      
v důsledku nevhodného provozu neneseme odpovědnost.

- elegantní design

- ohnivzdorné ABS pouzdro

- možnost využití na dvou zařízeních

- funkce neoprávněné vniknutí

- upozornění na nízký stav baterie

- digitální displej alarmové zóny

- paměť historie alarmu

- zvuková výstraha zapnutí / vypnutí (volitelně ZAPNUTO/
VYPNUTO)

- 99 alarmových zón

- nastavitelná doba trvání alarmu

Vypnout /zapnout 
kabelový port
(hlasité, tiché)

Tlačítko KÓD
Tlačítko reset 
Digitální displej 
Indikátor poplachu

Zvuk zapnutý:
Zvuk zapnutý:

Vypnutí alarmu, krátkým stisk-
nutím tlačítka Kód nastavíte 
zvuk alarmu na ZAPNUTO/
VYPNUTO. 

Kódování dokončeno:

V deaktivovaném stavu dlouze 
stiskněte tlačítko a vstupte do 
režimu kódování a aktivujte 
zařízení, které chcete kódovat, 
například PIR nebo dálkové 
ovládání.

Tlačítko 
KÓD

LB1

LB2

12V

GND

BAT

GND

Port sirény 

Port sirény

Externí napájení +

Externí napájení -

Baterie+

Baterie-



Navrhované místo pro instalaci zařízení: zeď nebo hrana 

stropu v domě nebo obchodě. 

2. Externí napájení 

Napájecí konektor

Adaptér 

8 9765

Režim aktivace 

Přehled režimů a diod 

Deaktivovaný stav

Nízký stav baterie 

Stav poplachu Dioda alarmu rychle bliká

Červená dioda rychle bliká

Problém 

Externí napájení DC 12 V 500 mA adaptér

Senzory brání 

zařízení ve 

spuštění 

alarmu

Zařízení 

nefunguje 

Adaptér je 

odpojený 

Baterie je málo nabitá 

nebo je rozbitá 

Nabijte nebo 
vyměňte baterii 

Správně připojte 

adaptér 

Zapněte zvuk Zvuk je vypnutý 

Vyměňte sirénu Vadná siréna

Senzory nejsou 
správně zakódo-

vané 

Senzory 
jsou vybité 

Vyměňte baterii

Zakódujte senzory 

Možná příčina Řešení 

Tlačítko 

reset

Zrušení 
alarmu 

1

2

ZAPNOUT/VYPNOUT NASTAVENÍ SIGNÁL ALARM 

2. Pokud dojde ke spuštění senzorů, zařízení spustí hlasitý

alarm a bude blikat a tím upozorní nezvané hosty.

Baterie 1.5V LR20 ×4

Nízké napětí < 4,5 V
Spotřeba < 11 mA
Proud v režimu poplachu < 350 mA
Pracovní teplota Vlhkost ≤90% Nekondenzující 
Frekvence 433 MHz ± 0,5 MHz

Přenosová vzdálenost 70 m v otevřeném prostoru

Maximální hlasitost ≥100 dB
Rozměry: 294*193*60 mm

1 MIN:
1 MIN:

Instalace Fungování přístroje Řešení problémů 

Parametry  K externímu napájení použijte adaptér od naší společnosti. 

V deaktivovaném stavu dlouze 
stiskněte pro návrat do továr-
ního nastavení (všechny diody 
najednou blikají) 

V deaktivovaném stavu krátce 
stiskněte a nastavte dobu trvání 
alarmu od 1 po 5 minut. 

Pro uložení zakódování krátce 
stiskněte tlačítko reset 

Stiskněte tlačítko deaktivace 
na dálkovém ovládání

Po celou dobu se 
ukazuje poslední 
číslo alarmové zóny 

Použijte dálkové ovládání k ak-
tivaci a deaktivaci, číslo alar-
mové zóny zmizí z displeje 

Odhlášení 
poslední 
alarmové 
zóny
z displeje 

Poznámka: 1. Po obnovení továrního nastavení se zařízení 
automaticky přepne do deaktivovaného stavu.  

2. Aktivaci/deaktivaci lze provést pouze na dálkovém
ovládání, dálkové ovládání prosím nastavte před použitím.

Jednou za 5 sekund blikne červená dioda.

Dvakrát za 5 sekund blikne červená dioda.

1. Konzoli přišroubujte na zeď na požadované místo.

2. Zařízení umístěte na konzoli podle nákresu.

1. Zařízení tvoří pomocí kódování senzory PIR, kontaktem

s dveřmi a dálkovým ovládáním celistvý a nezávislý poplašný

systém.

Při alarmu se 
neozve žádný 
zvuk 

Všechny diody bli-
kají najednou a dis-
plej ukazuje “    ”


