
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš produkt, pred použitím si 

pozorne prečítajte tento návod na použitie.

Poznámka:

Podrobnosti Zoznámenie s výrobkom

Výrobok je vonkajšia siréna, slúži ako prevencia proti 
lúpeži, vďaka varovnému svetlu a hlasné siréne upozorní 
široké okolie na podozrivé udalosti v objekte. Elegantný 
dizajn, jednoduché zapojenie, spoľahlivá funkcia. Vhodné 
na dom, obchod, nákupné centrum, chaty, chalupy, školy a 
ďalšie objekty. 

Vlastnosti

1. Hlavné časti

1 2 3 4

Batérie

VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ

Červená dióda

LED

Vrchná časť

Spodná časť

Zavedenie káblového portu

Položka Ovládanie Displej

V režime kódovania krátko 

stlačte tlačidlo KÓD a opusťte 

režim kódovania.

Poznámka: Maximálne 99 zón

Kódovanie displeja:

Informácie o používaní

Salvarix

www.evolveo.com

Bezdrôtová siréna do exteriéru 
s ochranou pred neoprávneným 
vniknutím

Vyvarujte sa extrémne suchého a vlhkého prostredia, aby 

nedošlo k poškodeniu prístroja.

Opravu môže robiť iba kvalifikovaný personál, prístroj sami 

nerozoberajte.

Pred pripojením akéhokoľvek prístroja si prosím prečítajte 

tento návod na použitie a nepripájajte prístroj, ktorý nie je 

kompatibilný.

Zálohujte si prosím všetky dôležité údaje. Za stratu údajov 
v dôsledku nevhodného používania nenesieme zodpoved-
nosť.

- elegantný tvar

- ohňuvzdorné ABS puzdro

- možnosť využitia na dvoch zariadeniach

- funkcia neoprávneného vniknutia

- upozornenie na nízky stav batérie

- digitálny displej alarmovej zóny

- pamäť histórie alarmov

- zvuková výstraha zapnutia / vypnutia (voliteľne ZAPNUTÉ/
VYPNUTÉ)

- 99 alarmových zón

- nastaviteľné trvanie alarmu
Vypnúť /zapnúť 

káblový port
(hlasité, tiché)

Tlačidlo KÓD
Tlačidlo reset
Digitálny displej
Indikátor poplachu

Zvuk zapnutý:
Zvuk zapnutý:

Vypnutie alarmu, krátkym stla-
čením tlačidla Kód nastavíte 
zvuk alarmu na ZAPNUTÉ/ 
VYPNUTÉ.

Kódovanie dokončené:

V deaktivovanom stave dlho 
stlačte tlačidlo, vstúpte do 
režimu kódovania a aktivujte 
zariadenie, ktoré chcete kó-
dovať, napríklad PIR alebo 
diaľkové ovládanie.

Tlačidlo 
KÓD

LB1

LB2

12V

GND

BAT

GND

Port sirény

Port sirény

Externé napájanie +

Externé napájanie -

Batéria+

Batéria-



Navrhované miesto na inštaláciu zariadenia: stena alebo 

hrana stropu v dome alebo v obchode.

2. Externé napájanie

Napájací konektor

Adaptér 

8 976

Prehľad režimov a diód

Problém 

Externé napájanie DC 12 V 500 mA adaptér

Senzory bránia 

zariadeniu         

v spustení 

alarmu

Zariadenie 

nefunguje

Adaptér je 

odpojený 

Batéria je málo nabitá 

alebo je nefunkčná

Nabite alebo 

vymeňte 

batériu

Správne pripojte 

adaptér

Zapnite zvukZvuk je vypnutý 

Vymeňte sirénuChybná siréna

Senzory nie sú 

správne zakódo-

vané

Senzory sú 

vybité
Vymeňte batériu

Zakódujte senzory 

Možná príčina Riešenie

Tlačidlo 

reset

Zrušenie 
alarmu

1

2

ZAPNOUT/VYPNOUT NASTAVENÍ SIGNÁL ALARM 

2. Ak dôjde k spusteniu senzorov, zariadenie spustí hlasitý

alarm a bude blikať, čím upozorní na nezvaných hostí.

Batéria 1.5V LR20 ×4

Nízke napätie < 4,5 V
Spotreba < 11 mA
Prúd v režime poplachu < 350 mA
Pracovná teplota Vlhkosť ≤ 90 % Nekondenzujúca
Frekvencia 433 MHz ± 0,5 MHz

Prenosová vzdialenosť 70 m v otvorenom priestore

Maximálna hlasitosť ≥100 dB
Rozmery: 294*193*60 mm

1 MIN:
1 MIN:

Inštalácia Fungovanie prístroja Riešenie problémov

Parametre  Na externé napájanie použite adaptér od našej spoločnosti.

V deaktivovanom stave dlho 
stlačte pre návrat do tová-
renského nastavenia (všetky 
diódy blikajú naraz)

V deaktivovanom stave krát-
ko stlačte a nastavte trvanie 
alarmu od 1 po 5 minút.

Pre uloženie zakódovania krát
ko stlačte tlačidlo reset

Stlačte tlačidlo deaktivácie na 
diaľkovom ovládaní

Po celý čas sa uka-
zuje posledné číslo 
alarmovej zóny

Použite diaľkové ovládanie 
na aktiváciu a deaktiváciu, 
číslo alarmovej zóny zmizne 
z displeja

Odhlásenie 
poslednej 
alarmovej 
zóny           
z displeja

Poznámka:1. Po obnovení továrenského nastavenia sa 
zariadenie automaticky prepne do deaktivovaného stavu.

2. Aktiváciu/deaktiváciu možno urobiť iba na diaľkovom
ovládači, diaľkové ovládanie prosím nastavte pred použitím.

1. Konzolu priskrutkujte na stenu na požadované miesto.

2. Zariadenie umiestnite na konzolu podľa nákresu.

1. Zariadenie tvorí pomocou kódovania senzormi PIR,

kontaktom s dvermi a diaľkovým ovládaním celistvý a nezávislý 

poplašný systém.

Pri alarme sa 
neozve žiadny 
zvuk

Všetky diódy blikajú 
naraz a displej uka-
zuje “ ”

Režim aktivácie

Deaktivovaný stav

Nízky stav batérie

Stav poplachu 

5

Jedenkrát za 5 sekúnd blikne červená dióda.

Dvakrát za 5 sekúnd blikne červená dióda.

Červená dióda rýchlo bliká

Dióda alarmu rýchlo bliká


