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EWT1 - Instalační manuál

1. Popis
Základní modul bezdrátové nadstavby EWT1 je přídavný modul zabezpečovací
ústředny ESIM264. Instalací tohoto modulu je umožněno do systému přihlašovat veškerá
další bezdrátová zařízení ELDES, např.: bezdrátové pohybové PIR detektory EWP1,
bezdrátové rozšiřující moduly EW1, bezdrátové sirény vnitřní EWS1 nebo venkovní EWS2,
bezdrátové magnetické kontakty EWD1 nebo bezdrátové klíčenky EWK1. Pomocí tohoto
modulu bezdrátové nadstavby EWT1 je možno ústřednu ESIM264 rozšířit až o celkem 16
bezdrátových zařízení. Minimální vzdálenost bezdrátových zařízení od modulu EWT1 jsou
3cm, maximální vzdálenost je cca 150m v otevřeném prostoru.
Obsah dodávky:
1. Deska EWT1
2. Instalační návod

1ks
1ks

2. Technické specifikace
Pracovní frekvence.........................................................................................................868MHz
Rozměry..............................................................................................................68 x 38 x 18mm
Povolená okolní teplota............................................................................................. -20...+55°C
Max. vzdálenost bezdrátových zařízení.......do 30m v zástavbě; do 150m v otevřeném prostoru
Max. počet přihlášených bezdrátových zařízení.......................................................................16

3. Instalace
1. Odpojte zabezpečovací ústřednu ESIM264 od napájení, včetně záložního
akumulátoru.
2. Zasuňte piny přídavného modulu EWT1 do příslušných slotů na desce ústředny tak,
jak je znázorněno na Obr.1.
3. Připevněte anténu a připojte
její konektor do anténního
konektoru na modulu. Anténa
by neměla být umístěna uvnitř
plechového boxu ústředny.
4. Připojte napájení a záložní
akumulátor k ústředně
ESIM264.
5. Po úspěšné inicializaci bude
LED dioda na modulu EWT1
trvalým svitem indikovat
správnou funkci modulu.
6. Modul bezdrátové nadstavby
je připraven spolupracovat
s ústřednou ESIM264.
Obr.1
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4. Další informace
Omezení odpovědnosti
•
•
•
•

Kupující souhlasí s tím, že systém pomůže omezit riziko krádeže, vloupání a jiných
nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách.
“ELDES UAB” nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku
nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému.
Uplatnění záruky “ELDES UAB” nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu
ceny zaplacené za zařízení.
“ELDES UAB” nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto
v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem.

Záruka
Výrobce “ELDES UAB” na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24
měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli.
Záruka je platná pouze pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto
návodem k obsluze a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující
koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti,
kapalinám, korozivnímu či agresivnímu a nebezpečnému prostředí nebo na poškození
způsobené zásahem vyšší moci.

Bezpečnostní instrukce
Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit
maximální bezpečnost obsluhy a osob, které se mohou v okolí zařízení nacházet.:
•
•
•
•
•

Nepoužívejte zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné
potenciální nebezpečí.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti lékařských přístrojů.
Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí.
Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům.
Nepokoušejte se sami zařízení opravit.

Napájecí zdroj a záložní akumulátor ústředny ESIM264 musí být odpojeny před započetím
jakýchkoli prací na zařízení nebo jeho částech. Instalace zařízení ani jeho údržba nesmí být
prováděna za bouřky.

Zařízení se vypne odpojením napájecího zdroje (dvoupólový vypínač, jistič) a odpojením
konektoru záložního akumulátoru ústředny ESIM264.
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Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je
produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po
ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí
být odevzdán v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních
střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem, získáte u svého
prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím obor životního prostředí.

Copyright “ELDES UAB”, 2011. Všechna práva vyhrazena.
Je zakázáno kopírovat a rozšiřovat informace z tohoto dokumentu nebo je předávat třetí straně
bez písemného svolení ELDES UAB.
“ELDES UAB” si vyhrazuje právo aktualizovat nebo upravovat tento dokument a/nebo
související produkt/y bez předchozího varování.
ELDES UAB deklaruje, že bezdrátový vysílač-přijímač EWT1 je držitelem prohlášení
o shodě dle Směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese
www.eldesalarm.cz

Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je
jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena.
Je zakázáno kopírovat a rozšiřovat informace z této české mutace dokumentu nebo je
předávat třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ
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