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Zpráč sovál Ing. Tomátsta Trý tská

1. Předmluva
Vátztaený t zátkáznítku, 

detakujeme Vátm zá to, ztae jste si zvolil produktý  firmý  EGMedič sál, s.r.o.

Produktý  nástaí t firmý  jsou  vý trobký  vý č shátzejítč sí t z  mnohá  let  zkustaeností t s  vý tvojem  á  vý trobou 
elektronič ský tč sh  zártaítzení t ze  stairoketho  spektrá  oboru onickýc elektronič ský tč sh  sý stetmuonickýc,  hlásový tč sh  áplikáč sít,  
pruonickýcmý slovetho rtaítzenít, robotiký , áutomátizáč se, telekomunikáč sít i sdetalováč sít teč shniký . Tento nátvod Vátm pomuonickýcztae 
prtai  instáláč si,  sprátvnetm  pouztaítvátní t á  utdrztabe ta vý trobku.  Jsme  si  jisti,  ztae  Vátm bude  produkt  od EGmedič sál  
bezprobletmoveta slouztait.

Prtaedtítm  nez ta nástae  produktý  opustí t brátný  vý tvojový tč sh  láborátortaí t proč shátzí t plný tm testem funkč stanosti  á 
kválitý . Budete-li mítt i prtaesto netajáký t probletm s nástaítm zboztaítm, rátdi Vátm pomuonickýcztaeme jej vý rtaestait.

EGMedič sál poský tuje zátruku ná vstaeč shný  svet vý trobký , tá se vstaák vztáhuje pouze ná vý trobký  pouztaítvánet  
v souládu s nátvodem á bezpeč stanostnítmi poký ný . Zátsáh á oprávý  do vý trobkuonickýc smít provátdetat pouze povetartaený t  
teč shnik EGMedič sál,  pokud není t vý slovene ta uvedeno jinák.  Upozorntaujeme, ztae zmetaný  v nástávení t vý trobku 
nebo zátsáhý  do hárdwáru sý stetmu mohou podstátneta ovlivnit jeho fungovátnít á ztaivotnost. 

Nátvod k pouztaití t bý l sepsátn ná zátkládeta nástaič sh poznátkuonickýc á zkustaenostít. Metajte prosítm ná zrtaeteli, ztae nástae  
vý trobký  jsou neustátle  vý vítjený  á zlepstaovátný ,  proto se muonickýcztaete v budouč snu setkát s modifikáč semi,  kteret  
v tomto mánuátlu nejsou popsátný .

Zá tý tm EGMedič sál Ing. Ivo Strástail, vedouč sít vý tvoje. 

1. Prtaedmluvá
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2. Návod k použití
Zártaítzení t je urč staeno k oznámovátní t stávu staestnátč sti nezátvislý tč sh spítnáč stauonickýc.  Káztadetmu spítnáč stai  ná č sentrátlnítm 

ovlátdáč sítm pánelu prtaítslustaít jeden prtaijítmáč sta oznáč staený t odpovítdájítč sítm č staítslem.

Sepnutítm  spítnáč stae   ná  č sentrátlnítm  ovlátdáč sítm  pánelu  se  áktivuje  prtaítslustaný t prtaijítmáč s ta s  LED  diodámi. 
Opákováný tm stiskem spítnáč stae se LED diodý  ná prtaijítmáč stai vý pnou. Aktivovánet prtaijítmáč stae jsou ná č sentrátlnítm 
ovlátdáč sítm  pánelu  signálizovátný  blikájítč sítmi  kontrolkámi  prtaítslustaný tč sh  spítnáč stauonickýc.  V  zátjmu  utsporý  báterií t je 
zártaítzení t vý báveno č staásováč staem.  Máximátlní t dobá,  po kterou č sentrátlní t ovlátdáč sí t pánel udrztauje sepnutý t stáv 
spítnáč stae,  jsou prtaibliztane ta 3  minutý .  Po tetto dobe ta se dáný t spítnáč s ta deáktivuje.  Káztadý t spítnáč s ta má t svuonickýcj  vlástnít  
č staásováč sta á vzátjemneta se neovlivntaujít.

Prtaijítmáč stae jsou vý bávený  dvetamá LED diodámi á jednítm zápustatetaný tm tláč staíttkem. Málát č staervenát LED diodá ná 
zádnítm pánelu vedle krý tu báteriít signálizuje áktivnít prtaítjem trválý tm svitem. Velkát modrát diodá ná č staelnítm 
pánelu kopítruje stáv zádnít málet diodý , ále návítč s je moztanet tláč staíttkem nástávit jejít č shovátnít. Kráttký tm stiskem 
metanítme reztaimý  v nátsledujítč sítm portaádít r svit, rý č shlet blikátnít, strtaedneta rý č shlet blikátnít á pomálet blikátnít.

Vý bitet báterie prtaijítmáč stae se projevujít vý trázný tm poklesem jásu modret LED diodý  ná č staelnítm pánelu. Málát  
č staervenát LED diodá ná zádnítm pánelu vstaák státle svíttít normátlneta. Kritič ský t stáv báteriít je signálizovátn blikájítč sít 
č staervenou LED diodou ná zádnítm pánelu prtai  áktivnítm prtaítjmu. V tomto stávu je jiz ta bezpodmítneč stane ta nutnet  
báterie vý metanit, jinák prtaijítmáč sta prtaestáne práč sovát.

3. Bezpečnostní pokyny
 Zde uvedenet poký ný  musít bý tt bezpodmítneč staneta dodrztaený  k zájistatetanít provoznít bezpeč stanosti vý trobku!

• Jáko nápátječ sta pouztaítvejte pouze zdroj dodáný t k vý trobku,

• je nutnet dodrztaet poláritu báteriít v prtaijítmáč stai,

• provozovátnít vý trobku je povoleno pouze v prostoreč sh normátlnítč sh, viz CSSN 33 2000-3,

• obsluhá/uztaivátel  vý trobku  musí t bý tt  seznátmená  s  postupý  bezpeč stanetho  uztaítvání t vý trobku 
prostrtaednič stvítm tetto dokumentáč se,

• je  duonickýcrázne ta zákátzátno  se  betahem  uztaítvátní t vý trobku  dotý tkát  jiný tč sh  ztaivý tč sh  č staátstít,  áť  uz ta sámotnetho 
nápátječ stae nebo u jiný tč sh zártaítzenít.

V  prtaítpáde ta nedodrztaení t obeč sný tč sh  zátsád  bezpeč stanosti  pouztaítvátní t električ ský tč sh  zártaítzení t á  zejmetná  prtai 
nedodrztaenít vý tstae uvedený tč sh bezpeč stanostnítč sh poký nuonickýc vý trobč se nezodpovítdát zá jáketkoliv stakodý  zpuonickýcsobenet ná 
zdrávít á májetku.

3. Bezpeč stanostnít poký ný 
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4. Technické parametry výrobku

Tabulka 1: Technické parametry výrobku

Parametr hodnota

Nápátječ sít nápetatít č sentrátlnít ovlátdáč sít jednotký 12  V ⎓

Proudový t odbetar máx. 0,5 A

Báterie prtaijítmáč stae 2x AA

Klidový t odbetar prtaijítmáč stae < 1 mA

Stupenta krý tít elektronič sket sestávý IP20

5. Kontaktní informace
 S probletmý ,  prtaipomítnkámi č stai  prtaítpádný tmi poč shválámi se prosítm obráč sejte ná nítztae  uvedenou ádresu, 

detakujeme.

EGMedical, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 537 014 211 
email: ivo@strasil.net
web: www.strasil.net

5. Kontáktnít informáč se
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