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EWS1 - Instalační manuál

EWS1 je bezdrátové zařízení s vestavěnou piezosirénou a přijímačem bezdrátové
nadstavby systému ELDES. Siréna je určena k použití pouze ve vnitřních prostorech a
spolupracuje pouze s komponenty bezdrátové nadstavby ELDES. Sirénu lze do systému
přihlásit zasláním příslušné SMS zprávy nebo daleko komfortněji pomocí software
ConfigTool. Po přihlášení sirény do systému pro ni ústředna vyhradí jednu bezdrátovou zónu
a jeden bezdrátový programovatelný výstup. Přidělená bezdrátová zóna slouží k monitorování
ochranného kontaktu krytu sirény a přidělený bezdrátový výstup slouží k ovládání sirény.
V případě poplachu je siréna aktivována po dobu jedné minuty – tento parametr lze
konfigurovat. Více informací získáte z manuálů jednotlivých zabezpečovacích systémů
ELDES.
Do systému je možno přihlásit až 16 těchto sirén, maximální vzdálenost mezi sirénou
a zabezpečovací ústřednou je 150m (v otevřeném prostoru).

1. Obsah dodávky:
1. Bezdrátová interiérová siréna EWS1
2. Alkalická baterie 1,5V AA (tužková)
3. Šroub a hmoždinka
4. Instalační manuál

1ks
3ks
2ks
1ks

2. Technické specifikace
2.1. Parametry:
Typ baterie.......................................................................1,5V alkalická, velikost AA (tužková)
Počet baterií v siréně...............................................................................................................3ks
Doba provozu na baterii..........................................................................................~ 18 měsíců*
Pracovní frekvence....................................................................................................... 868 MHz
Povolená okolní teplota............................................................................................. -20...+55°C
Rozměry................................................................................................................123x73x36mm
Max. vzdálenost od ústředny...................... do 30m v zástavbě; do 150m v otevřeném prostoru
Kompatibilní se zabezpečovacími systémy......................................................................ELDES

* Tato doba se mění v závislosti na míře pohybu před detektorem, okolní teplotě a jiných
podobných vnějších vlivech.
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2.2 Popis zařízení a význam LED

RESET Tlačítko pro nastavení na tovární hodnoty
+/Držáky pro baterie
LED
Signalizace stavu EWS1

3. Montáž sirény
1. Demontujte kryt sirény
následujícím způsobem:
Vložte tenký rovný šroubovák
nebo jiný podobný nástroj do
mezery v místě, které je na
obrázku znázorněno šipkou.
Jemným zapáčením pak
oddělte horní kryt od spodní
základny, kryty jsou zajištěné drobnou plastovou západkou po obou stranách v místě,
které ukazuje šipka.
2. Po rozebrání krytu sirény vyjměte plastovou podložku,
umístěnou mezi jednou z baterií a kontaktem jejího držáku.
Tato podložka zabraňuje vybíjení baterií během
skladování.
3. Připevněte sirénu na zeď pomocí přiložených hmoždinek a šroubů.
4. Uzavřete kryt sirény jednoduchým zaklapnutím plastových zápedek,
není třeba použít žádný nástroj.
5. Přihlašte sirénu jako nové bezdrátové zařízení do systému zasláním
příslušné SMS zprávy nebo daleko komfortněji pomocí software
ConfigTool. Informujte se o tomto u svého dodavatele.
6. Systém Vás bude automaticky informovat o úspěšném nebo neúspěšném
provedení přihlašovacího procesu. Pokud přihlášení neproběhne úspěšně, zkuste umístit
sirénu blíže k ústředně zabezpečovacího systému a zopakujte přihlášení.
7. Siréna je připravena k provozu
POZNÁMKA - Pokud se vám opakovaně nedaří sirénu přihlásit, proveďte prosím reset
nastavení sirény na tovární hodnoty a zkuste přihlášení znovu.
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4. Výměna baterií
1. Otevřete kryt sirény (viz kapitola 3. Montáž sirény).
2. Vyjměte všechny tři původní baterie z jejich držáků.
3. Zjistěte si správnou orientaci pólů (+/-) každé baterie podle potisku na desce
plošného spoje v místech jednotlivých držáků.
4. Vložte tři nové baterie velikosti AA (tužkové) s napětím 1,5V.
5. Výměna baterií je hotova.

POZOR Používejte pouze alkalické baterie 1,5V rozměru AA (tužkové). Vkládejte pouze
nové, kvalitní a čerstvé baterie.

POZOR Jestliže sirénu nepoužíváte, je nutno vyjmout alespoň jednu baterii.

POZOR Používejte pouze předepsaný typ baterií a dbejte na správnou polaritu, abyste
předešli možnému riziku výbuchu nebo požáru,. Použité baterie odkládejte na příslušných
sběrných místech, NEPATŘÍ DO DOMOVNÍHO ODPADU. Použité baterie nenabíjejte,
nerozebírejte, nezahřívejte ani neházejte do ohně.

POZNÁMKA V konfiguračním programu Config Tool lze zjistit aktuální stav (kapacitu)
baterie detektoru.

5. RESET na tovární hodnoty
1. Vyjměte jednu baterii.
2. Stiskněte a držte tlačítko RESET.
3. Vložte vyjmutou baterii zpět do sirény.
4. Tlačítko RESET držte stále stisknuté do chvíle, než začne blikat LED dioda na desce.
5. Uvolněte tlačítko RESET.
6. Siréna je v továrním nastavení.
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6. 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 nebo
Internetového připojení, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu
služeb poskytovaných mobilním nebo internetovým 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.
Typový štítek je na zadní části zařízení.
Používejte pouze předepsaný typ baterií, abyste předešli možnému riziku výbuchu nebo
požáru, dbejte na správnou polaritu.

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.
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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 bezdrátová interiérová siréna EWS1 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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