
 

Salvarix 
bezdrátové nouzové SOS tlačítko 

 
Popis 
Tlačítko díky dvěma způsobům uchycení umožňuje velmi pohodlné nošení. Tlačítko můžete 
pomocí přívěšku pověsit kolem krku, přidat na klíče nebo pověsit na dostupné místo. 
Tlačítko lze také pomocí náramku připevnit na zápěstí díky čemuž je vždy po ruce. Po 
stisknutí tlačítka je vyslán signál SOS a ústředna tento signál předá pomocí poplachu na 
váš mobilní telefon. Toto tlačítko je vhodné pro děti, seniory, nemocné a nepohyblivé 
uživatele. Snadno se ovládá a díky rychlé reakci ústředny může sloužit jako pomocník při 
ochraně zdraví. Další možnost využití je pro obchody a další prostředí, kde hrozí riziko 
loupeže.  
 
Ovládání 
Pro párování s ústřednou postupujte stejným způsobem jako pro párování dálkového 
ovladače. Více v manuálu ústředny. 
Při stisku tlačítka je okamžitě vyslán signál SOS. Pro deaktivaci SOS poplachu deaktivujte 
ústřednu, nebo odjištěním pomocí dálkového ovladače.  
 
Parametry 
Napájení: 1x 27A 12V  
Dosah: až 100m ve volném prostoru 
Frekvence: 433Mhz 
Provozní teplota: -20°C až +40°C 
Max vlhkost: 90% bez kondenzace 
 
Výměna baterie 
Pravidelně, alespoň 1x za tři měsíce kontrolujte stav baterie. Pro výměnu baterie 
odšroubujte dva šroubky na spodní straně obalu. Opatrně odejměte části krytu. Vyjměte 
vybitou baterii a vložte novou. Zachovejte vyznačenou polaritu, aby nedošlo k poškození 
zařízení.  
 
 
 

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 do tříděného 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 Salvarix, bezdrátové nouzové SOS 
tlačítko 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 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
 
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 
 
www.evolveo.com  
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Všechna práva vyhrazena. Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
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