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Normální kód 
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Postup při 
odstraňování, viz. výše 

Zadejte číslo mobilního + Zadejte telefonní číslo a stiskněte + Stiskněte i§ll) > telefonu (Q) pro uložení 
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ID uživatele 
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aktivace/deaktivace, stiskněte [ �] pro 
výběr platné a neplatné. 
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[►61 pro pravidelnou aktivaci a 
deaktivaci. Stiskněte klávesu pro zadání času a 
klávesu [�] pro uložení zadaného času. 
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Obsah balení 
Položka 

Směrovač 
Bezdrátový senzor na dveře 
Bezdrátový infračerv. detektor 
Dálkové ovládání 
Bezdrátová mini siréna 
Napájecí adaptér DC12V/1.2A 
Dobíjecí záložní baterie 
Uživatelská příručka 
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Stiskněte klávesu 
pro zadání data. 
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Ovládání: Povolit 

Heslo ovládání 
123456 

Množství 
X1 
X1 
X1 
X2 
X1 
X1 
X 1 (vestavěná) 
X1 
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[@] pro uložení Zadejte, prosím + Stiskněte[�] k uložení 

+Stiskněte[@])) Zadejte, prosím + Stiskněte[�] k uložení 
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Heslo programu 
123456 

Zpožděná aktivace 
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Zpožděná aktivace, rozpětí: 
"01-99; "00" = vypnuto 

_ Likvidace: 

Stiskněte [► l k zobrazení všech 
výše zobrazených funkcí a [�] 
stiskněte k úpravě funkcí. 

Prodleva poplachu 
. ' 

Prodleva poplachu, rozpětí: 
"01-99; "00" = vypnuto 

Symbol přeškrtnutého kontejneru na produktu, v návodu nebo na obalu znamená, 
že v rámci Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické produkty, 
baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti umístěny do speciálního 
kontejneru. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. 

© ( E: PROHLÁŠENI O SHODt: 

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO 
Salvarix splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný 
typ zařízení. 

Úplný text Prohlášení o shodě najdete naftp://ftp.evolveo.com/ce 
Copyright© ABACUS Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

Všechna práva vyhrazena. 
Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. 
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