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A: indikácia 
B: SOS tlačidlo 
C: kryt batérie 
 

 
Párovanie: prepnite ovládací panel Sonix do režimu párovania, stlačte tlačidlo 
na ovládači SOS, ovládací panel potvrdí prijatie kódu. 
 
Funkcia: stlačenie tlačidla SOS odošle impulz na ovládací panel a ten spustí 
okamžitý alarm. 
 
Použitie: Vhodné na ochranu osôb a budov. Núdzové varovanie, napríklad 
pred zranením osob alebo narušenie objektu, a následné volanie o pomoc. 
 
Parametre: 
Batéria: BAT 12V 23A 
Spotreba: <1uA 
Spotreba pri odosielaní kódu: <10mA 
Frekvencia: 433,92 MHz 
Dosah: až 80 metrov 
Pracovná teplota: -2 až + 55 ° C 
 
Batérie vkladajte podľa vyznačenej polarity. 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Najprv si prečítajte "FAQ - Otázky a odpovede" na stránke 
www.evolveo.com/cz/sonix alebo kontaktujte Technickú podporu EVOLVEO. 
 



PODPORA 
https://eshop.evolveo.sk/helpdesk/ 
 
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. 

    VYHLÁSENIE O ZHODE 
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO SEA ACS SOS 
je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušnými pre tento typ 
prístroja. 
 
Kompletný text Vyhlásenia o zhode je na http://ftp.evolveo.com/ce/  
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