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Podrobný uživatelský manuál 
 

 

EVOLVEO Sonix 
Bezdrátový GSM alarm 

 

 

Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVEO Sonix.  

 

UPOZORNĚNÍ!   

Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při ochraně majetku spoléhat pouze na něj. 

Věnujte tedy prosím pozornost níže uvedeným bodům. Výrobce, dovozce ani prodejci neručí za jakékoliv škody 

na majetku, přímé ani zprostředkované, které by mohly vzniknout v souvislosti s použitím tohoto produktu, a 

nelze po nich vymáhat jakoukoliv náhradu případné škody. 

 

- Produkt je vhodný jako doplňkové zajištění vašeho majetku (dům, byt, chata, garáž, zahradní domek, karavan, 

atd.) 

- Vždy je doporučeno použít ještě další systém zajištění a/nebo předmětný majetek mít pojištěný 

- Produkt není profesionálním zabezpečovacím systémem a nelze jej považovat za bezvýhradný nástroj 

zabezpečení majetku 

- Pro správnou funkci produktu jej alespoň jednou za čtvrt roku sami zkontrolujte a otestujte (stav baterií, 

funkčnost čidel a dálkových ovladačů, funkčnost zasílání zpráv, funkčnost centrální jednotky a další) 

- Nezapomeňte jednotlivé součásti alarm systému správně rozmístit; instalaci a zapojení je vhodné svěřit 

odbornému technikovi 

 

 

Hlavní jednotka 
PIR čidlo 

Čidlo na dveře/okno 

Reproduktor 

Dálkové ovládání Mini siréna Napájecí zdroj 
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Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné místo, tak abyste zabránili manipulaci. NEUMISŤUJTE ji do kovové 

skříně, kov brání průchodu rádiového signálu 

 

Čidlo na okno/dveře: vložte baterii do části „A“. Magnetický senzor odešle signál centrální jednotce pokud se 

dva díly od sebe vzdálí o více než 2-3 cm. Namontujte část „A“ na vstupní dveře/okno a část „B“ čidla na rám 

(futra) dveří. Správnost instalace ověříte otevřením dveří – červená kontrolka se rozsvítí 

 

PIR senzor: vložte baterii do PIR senzoru. PIR senzor využívá infračervené technologie pro detekci pohybu. Je 

nutné zajistit aby se ve hlídaném objektu nepohybovala malá domácí zvířata (psi, kočky, ptáci a další). 

Neumisťujte senzor tak, aby na něj svítilo slunce případně zasahovalo na spínané ohřívače (topidla, plotýnky, 

ohřívače, akumulační kamna). Umístěte jej do hlídané místnosti nejlépe pod strop, tak abyste zabránili 

nežádoucí manipulaci. Dosah PIR čidla je 5 - 12 metrů, šíře záběru horizontálně 110°/vertikálně 60° 

 

Před montáži čidel ověřte zda dosah a záběr čidel odpovídá vašim požadavkům 

Pokračujte nastavením alarmu, tak jak je uvedeno v části 7. Konfigurace alarmu (Uživatelský manuál). 

 

Průvodce instalací: 

1. Zasunutí SIM karty do alarmu 

Stiskněte žlutý bod na přístroji špičkou pera nebo jiným hrotem. Vyjede držák SIM karty. Vložte do něj SIM 

a zasuňte ho zpět. Ujistěte se, že kovové kontakty SIM karty jsou směrem dolů. Nyní zatlačte držák SIM 

karty zpět do přístroje. Před vložením SIM karty do alarmu ji použijte nejprve v normálním mobilním 

telefonu a udělejte následující kroky: 

- Odstraňte PIN 

- Vymažte všechna uložena čísla, pokud SIM karta nějaká obsahuje 

 

2. Připojení antény 

Přišroubujte opatrně anténu k hlavní jednotce. Nenechávejte ji příliš volnou ani ji neutahujte příliš pevně! 

 

3. Připojení napájení 

Připojte k hlavní jednotce alarmu napájecí adaptér, který musí mít napětí v rozmezí 9V - 12V DC a musí 

poskytovat proud přes 1000 mA. Signální LED dioda na alarmu na 20 sekund zčervená. Po tuto dobu čeká 

na připojení detektorů k hlavní jednotce. Po 20 sekundách se signální LED rozbliká oranžově, což 

znamená, že hlavní jednotka kontroluje SIM kartu a vyhledává GSM síť. Po ukončení této fáze se signální 

LED dioda změní do pomalu blikající zelené barvy, což znamená, že do alarmu byla uložena telefonní čísla 

a přístroj je zapnutý do aktivního poplachového režimu. Pokud signální LED dioda zůstane svítit souvislou 

zelenou barvou bez blikání, znamená to, že telefonní čísla uložena nebyla a přístroj je zapnutý bez 

aktivovaného poplachu. Můžete se k hlavní jednotce připojit vytočením nebo zasláním SMS a 

naprogramovat ji ručním vložením telefonních čísel.  

 

4. Připojení sirény k alarmu 

Připojte černý drát k uzemnění (GND) a červený drát k siréně. 

 

Čidlo na dveře/okno 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


