
 

 

 

Dálkový ovladač pro alarm Sonix 
www.evolveo.com 

 
Stiskněte tlačítko na ovladači 

Stiskem tlačítka vyvoláte tyto funkce: 

 
 

 
Parametry: 

Baterie: 3V CR2032 

Spotřeba: <1uA 

Spotřeba při odeslání kódu: <10mA 

Frekvence: 433,92MHz 

Dosah: až 80m 

Pracovní teplota: -2 až +55°C 

Velikost: 70x36x11mm 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Nejprve si přečtěte „FAQ – Otázky a odpovědi“ na stránce  
www.evolveo.com/cz/sonix nebo kontaktujte Technickou podporu EVOLVEO. 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
www.evolveo.com/cz/podpora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivace 
Částečná aktivace 

Deaktivace 
SOS 



Záruka se NEVZTAHUJE při: 
• použití přístroje k jiným účelům 
• instalaci jiného firmware než toho, který byl nainstalován, nebo toho, který je možno 

stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje 
• elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím  
• škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.  
• škodě způsobené neoprávněnou opravou  
• poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém číslu přístroje 

 

Likvidace 
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU 
všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy dotříděného 
odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního 
odpadu.  
 

     PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO SEA ACS RM300 je v souladu 
s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. 
 
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
  
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoEU 
 
Všechna práva vyhrazena. Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Remote controller for Sonix 
www.evolveo.com 

 
Trigger remote controller:  

press any key in the remote controller.

 
 

 

 

 

 

Remote controller: 
Battery model: DC 3V, CR2032 lithium battery  

Static current: <1uA 
Alarm current: <10mA 
Wireless standard: ASK433.92MHz  

Wireless distance: >80m 
 
Working environment:-2 ~+55 °C  
Product size: 70*36*11mm 

 
Do you still need an advice after reading this guide?  
First read “Frequently Asked Questions” at www.evolveo.com or contact the EVOLVEO technical 
support. 
 
Warranty and post-warranty service 
Repairs and servicing may only be carried out in an authorized service centres for EVOLVEO 
products (see www.evolveo.com), otherwise you may damage your mobile phone and lose the 
warranty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Away arm 
Home arm 

Disarm 
SOS 



The warranty DOESN’T APPLY to: 
• using the device for other purposes than it was designed to 
• installation of another firmware then the one that was installed as the original from the 

factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device 
menu  

• mechanical damage of caused by inappropriate using  
• damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and 

so on 
• damage caused by unauthorized repair 
• damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device  

 

Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the 
wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and 
accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw 
these products into the unsorted municipal waste 
 

    
DECLARATION OF CONFORMITY 
Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO ACS RM300 is in 
compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of 
device. 
Find the complete text of Declaration of Conformity at ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Manufacturer 
Naxya Limited / No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Importer 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
All rights reserved. 
Design and specification may be changed without prior notice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Diaľkový ovládač pre alarm Sonix 
www.evolveo.com 
 
Stlačte tlačidlo na ovládači 
Stlačením tlačidla vyvoláte tieto funkcie: 

 
 

 
Parametre: 
Batéria: 3V CR2032 
Spotreba: <1uA 
Spotreba pri odoslaní kódu: <10mA 
Frekvencia: 433,92MHz 
Dosah: až 80m 
Pracovná teplota: -2 až + 55 ° C 
Veľkosť: 70x36x11mm 
 

 
Záruka sa NEVZŤAHUJE pri: 
• použitie prístroja na iné účely 
• inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol nainštalovaný, alebo toho, alebo toho, ktorý je 

možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja 
• mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím 
• škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätiu 
• škode spôsobenej neoprávnenou opravou 
• poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja 

 

 Likvidácia:  
Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ všetky 
elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory musia byť uložené do triedeného odpadu 
po skončení ich životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. 
 
 

Aktivácia 
Čiastočná aktivácia 

Deaktivácia 
SOS 



 

    VYHLÁSENIE O ZHODE 
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO SEA ACS RM300 je v súlade 
s požiadavkami noriem a nariadení príslušnými pre tento typ prístroja. 
 
Kompletný text Vyhlásenia o zhode je na ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com  
www.facebook.com/EvolveoEU 
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
  
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Všetky práva vyhradené.  
Dizajn a špecifikácia môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia. 
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