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A: indikace 
B: SOS tlačítko 
C: kryt baterie 
 

 
Párování: ústřednu Sonix přepněte do párovacího režimu, stiskněte tlačítko na 
SOS ovladači, ústředna potvrdí přijetí kódu.  
 
Funkce: stisknutí SOS tlačítka vyšle impulz do ústředny a ta vyvolá okamžitý 
poplach.  
 
Použití: Vhodné pro ochranu osob a objektů. Nouzové upozornění například 
na zranění osoby nebo narušení objektu a následné přivolání pomoci.   
 
Parametry: 
Baterie: BAT 12V 23A 
Spotřeba: <1uA 
Spotřeba při odeslání kódu: <10mA 
Frekvence: 433,92MHz 
Dosah: až 80m 
Pracovní teplota: -2 až +55°C  
 
Baterie vkládejte dle vyznačené polarity. 
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Nejprve si přečtěte sekci „Poradna“ na stránce  
https://eshop.evolveo.cz/evolveo-sonix--bezdratovy-gsm-alarm/ nebo 
kontaktujte Technickou podporu EVOLVEO. 



TECHNICKÁ PODPORA 
https://eshop.evolveo.cz/helpdesk/ 
 
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 SOS 
je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. 
 
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na http://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. 
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