
 

Salvarix 
bezdrôtové núdzové SOS tlačidlo 

 
Popis 
Vďaka dvom spôsobom prichytenia tlačidlo umožňuje veľmi pohodlné nosenie. Tlačidlo 
môžete pomocou prívesku zavesiť okolo krku, pridať na kľúče alebo zavesiť na dostupné 
miesto. Tlačidlo možno pomocou náramku pripevniť aj na zápästie, vďaka čomu je vždy 
poruke. Po stlačení tlačidla sa vyšle signál SOS a ústredňa tento signál odovzdá pomocou 
poplachu na váš mobilný telefón. Toto tlačidlo je vhodné pre deti, seniorov, chorých 
a nepohyblivých užívateľov. Jednoducho sa ovláda a vďaka rýchlej reakcii ústredne môže 
slúžiť ako pomocník pri ochrane zdravia. Ďalšia možnosť využitia je pre obchody a podobné 
prostredie, kde hrozí riziko lúpeže.  
 
Ovládanie 
Pri párovaní s ústredňou postupujte rovnakým spôsobom ako pri párovaní diaľkového 
ovládača. Viac v manuáli ústredne. 
Po stlačení tlačidla sa okamžite vyšle signál SOS. Pre deaktiváciu SOS poplachu deaktivujte 
ústredňu alebo odistite pomocou diaľkového ovládača.  
 
Parametre 
Napájanie: 1x 27A 12V  
Dosah: až 100 m vo voľnom priestore 
Frekvencia: 433 Mhz 
Prevádzková teplota: -20 °C až +40 °C 
Max. vlhkosť: 90 % bez kondenzácie 
 
Výmena batérie 
Pravidelne, aspoň 1x za tri mesiace kontrolujte stav batérie. Pre výmenu batérie 
odskrutkujte dve skrutky na spodnej strane obalu. Opatrne vyberte časti krytu. Vybitú 
batériu vyberte a vložte novú. Zachovajte správnu polaritu, aby nedošlo k poškodeniu 
zariadenia.  
 
 
 

Likvidácia 

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že všetky 
elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti musia byť 
v EÚ dané do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu. 

 
 



 
 

         VYHLÁSENIE O ZHODE 

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO Salvarix, bezdrôtové núdzové SOS 
tlačidlo je v súlade s požiadavkami noriem a nariadeniami príslušnými pre tento typ prístroja. 

 
Kompletný text Vyhlásenia o zhode možno nájsť 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 Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Made in China 

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Všetky práva vyhradené. Dizajn a špecifikácia môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia. 

 
www.evolveo.com 

ftp://ftp.evolveo.com/ce
http://www.evolveo.com/
http://www.facebook.com/EvolveoCZ
http://www.evolveo.com/

