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Prevezmite si bezplatnú aplikáciu  

na ovládanie zariadenia ADAX SET 
 

NÁVOD NA OBSLUHU 
 
Skôr, než začnete: 
• U svojho GSM operátora si zakúpte SIM kartu s predplateným kreditom alebo na 

paušál.  
Poznámka. Predplatenú kartu musíte dobi� a pou�íva� pod�a podmienok 
poskytovate�a slu�ieb. 

• Zaznamenajte si identifika�né �íslo SIM karty (20-miestne �íslo na karte). 
• Pred inštaláciou karty do zariadenia deaktivujte PIN kód. Mô�ete tak urobi� 

vlo�ením karty do mobilného telefónu a jeho deaktiváciou priamo v �om. 
• Kartu vlo�te do zariadenia (pozrite bod 1 na strane 2). 
• Ak chcete pou�íva� aplikáciu na mobilnom telefóne, prevezmite si ju po zosnímaní 

QR kódu cez App Store alebo Android Market (vyh�adávané slovo: Adax). 
Následne mô�ete pou�íva� intuitívne rozhranie tejto aplikácie. 
SMS príkazy bude generova� priamo aplikácia, a preto mô�ete nasledujúcu 
kapitolu ignorova�. 

• Na telefóne, z ktorého budete vola�, je potrebné povoli� funkciu odosielania jeho 
telefónneho �ísla (vypnú� CLIR). Táto funkcia je u vä�šiny mobilných telefónov 
štandardne zapnutá. 

• Poznámka. Všetky nastavenia ulo�ené v zariadení zostávajú ulo�ené aj po 
odpojení od napájania. 
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Popis zariadenia: 
 

 
 

1. Dátový port (iba na servisné ú�ely) 
2. Port na pripojenie sníma�a teploty 
3. Tla�idlo M (pozrite bod 3 na str. 3) 
4. Elektrická zásuvka (max. 16 A) 
5. LED indikátory (pozrite bod 8 na strane 9) 

6. Elektrická zástr�ka 
7. Vypína� 
8. Kryt karty SIM 
9. Sníma� teploty 
10. Koncovka sníma�a tepl.

 

 
1) Inštalácia: 
• Vypína� (7) prepnite do vypnutej pozície. 
• Uvo�nite skrutku na kryte karty SIM (8). 
• Dr�iak karty SIM zatla�te do otvorenej pozície. Vlo�te kartu SIM. Pozlátené kontakty 

musia smerova� nadol a karta musí by� vlo�ená správnym smerom pod�a 
zrezaného rohu. 

• Dr�iak nasu�te spä� do zatvorenej pozície. 
• Kryt karty SIM naskrutkujte spä� (8). 
• Ak chcete pou�íva� funkcie ovládané teplotou, do portu na pripojenie sníma�a 

teploty (2) zasu�te sníma� teploty (9). 
• Vypína� (7) prepnite do zapnutej pozície. 
• Zariadenie pripojte do elektrickej zásuvky. 
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2) Používateľský prístup a kódy príkazov: 
Funkcie zariadenia je mo�né ovláda� aplikáciou pre inteligentné telefóny alebo SMS 
príkazmi. Zariadenie ponúka dve úrovne prístupu: Ako správca (jeden ú�et) alebo ako 
be�ný pou�ívate� (neobmedzený po�et ú�tov). 
 

Správca: 
Prístup ku všetkým funkciám zariadenia má iba správca. Správcu je mo�né zmeni� 
zadaním nového telefónneho �ísla prostredníctvom aplikácie pre inteligentné telefóny 
alebo cez SMS príkaz (SMS príkazy sú uvedené v tabu�ke na strane 5). Po ka�dom 
odoslaní príkazu do zariadenia be�ným pou�ívate�om obdr�í správca správu. 
 

Bežný používateľ: 
Zariadenie mô�e obsluhova� neobmedzený po�et be�ných pou�ívate�ov. Be�ní 
pou�ívatelia majú prístup k funkcii zapnutia/vypnutia a k automatickému riadeniu 
teploty. Ak be�ný pou�ívate� zadá iný príkaz, bude odmietnutý. Sú�asne sa na jeho 
telefón odošle SMS v nasledujúcom znení: „Sorry, you are not authorized to use this 
command. (Ospravedl�ujeme sa, ale nemáte oprávnenie k pou�itiu tohoto príkazu.)“ 
Aby mohli be�ní pou�ívatelia, ktorí pou�ívajú aplikáciu pre inteligentné telefóny, 
zaregistrova� zariadenie ADAX SET na svojich telefónoch, musia pozna� a zada� kód, 
ktorý zadefinoval správca pri prvej registrácii. Be�ní pou�ívatelia, ktorí pou�ívajú SMS 
príkazy, musia okrem samotného SMS príkazu zada� aj kód, ktorý zadefinoval správca 
pri prvej registrácii (pozrite tabu�ku na strane 5). 
Kód pozostáva zo štyroch �íslic. Štandardne je zadefinovaný kód 1234, ktorý správca 
po�as registrácie zmení. 
 

Poznámka. ADAX SET odosiela SMS potvrdenie o úspešnom alebo neúspešnom 
zadaní príkazu. Ak ste neobdržali žiadne potvrdenie, pozrite bod 12 na strane 11 
a 12. 
 

Poznámka. Všetky nastavenia uložené v zariadení zostávajú uložené aj po 
odpojení od napájania. 
 
3) Funkcie tlačidla M: 
• Podr�aním tla�idla M na jednu sekundu mô�ete zariadenie zapnú� alebo vypnú�. Ak 

je ADAX SET zapnutý, vypne sa a naopak. 
• Podr�aním tla�idla M na 15 sekúnd obnovíte predvolené nastavenia zariadenia. 

Pôvodné nastavenia mô�ete obnovi� aj prostredníctvom aplikácie pre inteligentné 
telefóny alebo SMS. 
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4) Ovládanie telefónnym hovorom: 
ADAX SET je mo�né zapnú� alebo vypnú� aj telefonátom z telefónu správcu. Ak je 
zariadenie zapnuté, vypne sa a naopak. Odošle sa SMS potvrdenie o vykonanej 
�innosti. 
 
5) Registrácia správcu a zmena hesla prostredníctvom SMS (neplatí pre 

používateľov aplikácie pre inteligentné telefóny): 
Skôr, ne� bude mo�né zariadenie pou�íva�, je potrebné zaregistrova� správcu. Jedným 
SMS príkazom je mo�né automaticky zosynchronizova� dátum a �as a zmeni� 
štvor�íselný prístupový kód. 
 

Pri prvej registrácii 
Správca musí zo svojho telefónu odosla� nasledujúci SMS príkaz: 
#99#identifikátor_SIM_karty#nový_kód#0# (pri pou�ití kódu #0# sa odošle SMS 
potvrdenie v nór�ine)  
#99#identifikátor_SIM_karty#nový_kód#1# (pri pou�ití kódu #1# sa odošle SMS 
potvrdenie v angli�tine) 
 

V zariadení zostane ulo�ené telefónne �íslo správcu. Správca tak nebude musie� do 
SMS príkazov zadáva� heslo. 
Identifikátor SIM karty je 20-miestne �íslo, ktoré je vytla�ené na 
karte (pozrite obrázok) alebo v dokumentácii od vášho 
poskytovate�a slu�ieb. Nový kód musí obsahova� 4 �ubovolné 
�íslice. Tento kód je potrebné poskytnú� be�ným pou�ívate�om, 
ktorí majú ma� prístup k obmedzenému ovládaniu zariadenia. 
 

Odteraz môžete ADAX SET ovládať SMS správami. 
 
6) Zoznam SMS príkazov a funkcií (neplatí pre používateľov aplikácie pre 

mobilné telefóny): 
 

Poznámka. V príkazoch je potrebné používať symbol #. Príkaz sa píše bez 
medzier a obsahuje symbol # a čísla. V nasledujúcej tabuľke je uvedený význam 
jednotlivých čísiel. 
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Kategória Funkcia/popis Príkaz 

Registrácia správcu a ulo�enie 
nového kódu (štyri �íslice). SMS 
potvrdenie bude odosielané 
v nórčine. 

#99#id_SIM_karty#nový_kód#0# Prvá registrácia 

Registrácia správcu a ulo�enie 
nového kódu (štyri �íslice). SMS 
potvrdenie bude odosielané 
v angličtine. 

#99#id_SIM_karty#nový_kód#1# 

Zapnutie (správca) #01# 

Vypnutie (správca) #00# 

Zapnutie (be�ný pou�ívate�) #01#kód# 

Vypnutie (be�ný pou�ívate�) #00#kód# 

Deaktivácia ovládania telefónnym 
hovorom 
*Pozrite bod 4 na strane 4 

#18#0# 

Zapnutie/vypnutie 
zariadenia 
Dôle�ité: Po odoslaní 
príkazu na vypnutie 
alebo zapnutie sa 
natrvalo deaktivuje 
regulácia pod�a teploty 
a kalendár. 
(Aby fungovala 
ochrana pred 
zamrznutím, musí byť 
aktivovaná regulácia 
podľa teploty.) 

Aktivácia ovládania telefónnym 
hovorom (štandardne je zapnutá) 

#18#1# 

Zapnutie po ... minútach (max. 720 
minút) 

#138#1#minúty# Funkcia odpočítavania 
* Vysvetlenie v bode 7 
na strane 7 Vypnutie po ... minútach (max. 720 

minút) 
#138#0#minúty# 

Nastavenie d�a a �asu, kedy sa má 
zariadenie zapnú�/vypnú� 

#129#deňy#čas_zap#čas_vyp# 

Vypnutie ovládania kalendárom #128#0# 

Kalendár 
(Opakovanie akcie) 
* Vysvetlenie v bode 7 
na strane 7 

Zapnutie ovládania kalendárom 
s naposledy pou�itými 
nastaveniami 

#128#1# 

Nastavenie teploty pre 
automatickú reguláciu pod�a 
teploty (správca) 

#159#teplota# Regulácia teploty 
* Teplota zadaná 1 – 2 
�íslicami od -10 °C do 
50 °C, napr. 23  
* �alšie vysvetlivky 
nájdete na strane 8 

Nastavenie teploty pre 
automatickú reguláciu pod�a 
teploty (be�ný pou�ívate�) 

#159#kód#teplota# 
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Kategória Funkcia/popis Príkaz 

Vypnutie automatickej regulácie 
pod�a teploty (správca) 

#159#00# 

Vypnutie automatickej regulácie 
pod�a teploty (be�ný pou�ívate�) 

#159#kód#00# 

(Aby fungovala 
ochrana pred 
zamrznutím, musí byť 
aktivovaná regulácia 
podľa teploty.) 

Zapnutie automatickej regulácie 
pod�a teploty s naposledy 
pou�itými nastaveniami (správca) 

#159#01# 

Nastavenie teploty, pri ktorej sa 
má spusti� alarm. 
Alarm sa aktivuje, ak aktuálna 
teplota prekro�í maximálnu alebo 
poklesne pod minimálnu 
nastavenú teplotu. 

#170#min_teplota#max_teplota# 

Vypnutie alarmu pri prekro�ení 
max./min. teploty 

#170#0# 

Alarm pri prekročení 
maximálnej/minimálnej 
teploty 
* Teplota zadaná 1 – 2 
�íslicami od -10 °C do 
50 °C, napr. 23 

Zapnutie alarmu pri prekro�ení 
max./min. teploty s naposledy 
pou�itými nastaveniami 

#170#1# 

Nastavenie teploty a �asu. 
Výstraha sa aktivuje pri zmene 
teploty o ur�ený po�et stup�ov za 
stanovený �as (v minútach). 

#160#teplota#minúty# 

Vypnutie výstrahy pri náhlej zmene 
teploty 

#160#0# 

Výstraha pri náhlej 
zmene teploty 
* Dostupné iba cez SMS 
príkaz 

Zapnutie výstrahy pri náhlej zmene 
teploty 

#160#1# 

Vypnutie výstrahy pri výpadku 
napájania 

#12#0# Výstraha pri výpadku 
napájania 
* Dostupné iba cez SMS 
príkaz 

Zapnutie výstrahy pri výpadku 
napájania (štandardne je zapnutá) 

#12#1# 

Zapnutie výstra�ných zvukov  
* Pozrite tabuľku v bode 8 na 
strane 8 

#19#1# Výstražné zvuky 
* Dostupné iba cez SMS 
príkaz 

Vypnutie výstra�ných zvukov 
(štandardne sú vypnuté) 

#19#0# 
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Kategória Funkcia/popis Príkaz 

Zistenie stavu #07# 
Kontrola, �i je zariadenie zapnuté 
alebo vypnuté 

#000# 

Zistenie stavu funkcie 
odpo�ítavania 

#138# 

Zistenie stavu funkcie opakovania 
akcie 

#128# 

Zistenie stavu regulácie pod�a 
teploty 

#159# 

Zistenie stavu výstrahy pri náhlej 
zmene teploty 

#160# 

Zistenie stavu 

Zistenie stavu alarmu pri 
prekro�ení maximálnej/minimálnej 
teploty 

#170# 

Zmena kódu Zadanie nového kódu #04#starý_kód#nový_kód# 
Obnovenie 
štandardných 
nastavení 

Je mo�né vykona� aj podr�aním 
tla�idla M na 15 sekúnd 

#08# 

Zmena správcu Zadanie telefónneho �ísla nového 
správcu. Mô�e zmeni� iba aktuálny 
správca. 

#14#nové_telefónne_číslo# 

Nastavenie jazyka SMS potvrdení 
na angli�tinu 

#127#1# Zmena jazyka SMS 
správ 

Nastavenie jazyka SMS potvrdení 
na nór�inu (štandardné nastavenie) 

#127#0# 

 
7) Vysvetlivky k funkcii odpočítavania, opakovania akcií a regulácii podľa 

teploty: 
Po zapnutí zariadenia sa aktuálne pou�ívané funkcie automaticky deaktivujú (napr. 
kalendár, odpo�ítavanie alebo regulácia pod�a teploty). Funkcia odpo�ítavania a tipy 
k jej pou�ívaniu: 
 

Funkcia odpočítavania zapne alebo vypne ADAX SET po nastavenom čase 
(v minútach). 
SMS správa: ((#138#1#po�et_minút#) = zapnutie) ((#138#0#po�et_minút#) = vypnutie) 
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Poznámka. Ak je pri odoslaní príkazu na zapnutie po stanovenom �ase zariadenie u� 
zapnuté, po prijatí správy sa najprv vypne a po uplynutí odpo�ítavania opätovne zapne. 
Poznámka. Ak je pri odoslaní príkazu na vypnutie po stanovenom �ase zariadenie u� 
vypnuté, po prijatí správy sa najprv zapne a po uplynutí odpo�ítavania opätovne vypne. 
Poznámka. Ak je aktívne pou�itie kalendára a bude prijatá správa na aktiváciu 
odpo�ítavania, funkcia kalendára sa natrvalo deaktivuje. 
 

Kalendár (opakovaná akcia): 
• Zariadenie mô�ete necha� vypnú� alebo zapnú� v ur�ený �as v stanovený de�, ka�dý 

de� alebo od pondelka do piatka. Akcia sa bude opakova� a� kým funkciu 
nevypnete. 

• Pri ovládaní cez SMS sa de� ur�uje jednou �íslicou od 0 do 8. Tabu�ka zobrazuje 
zodpovedajúce �ísla a dni. 

 

�íslo Zodpovedajúci de� �íslo Zodpovedajúci de� 

0 Nede�a 5 Piatok 

1 Pondelok 6 Sobota 

2 Utorok 7 Ka�dý de� 

3 Streda 8 Pondelok a� piatok 

4 Štvrtok   
 

• Pri ovládaní cez SMS sa �as zapnutia a vypnutia zadáva v 24-hodinovom formáte 
vo forme štyroch �íslic (hhmm) (napr. 1900).  

• �as zapnutia a �as vypnutia musia by� v tej istý de� a �as zapnutia musí za�ína� skôr 
ako �as vypnutia. 

• Na rovnaký �as nie je mo�né naplánova� viacero opakovaných akcií. Aktívnou 
zostane v�dy naposledy nastavená opakovaná akcia. 

 
Regulácia podľa teploty: 
• Ak je zariadenie pripojené k ohrieva�u a nastavíte teplotu na 19 °C (príkaz 

#159#19# prostredníctvom SMS), ADAX SET sa zapne pri poklese teploty pod 
19 °C a vypne po jej náraste nad 19 °C. Takýmto spôsobom je mo�né udr�ova� 
konštantnú teplotu miestnosti. 

• Teplota sa ur�uje v stup�och Celzia. Minimálna teplota je -10 °C, maximálna 50 °C. 
Pri ovládaní cez SMS sa teplota ur�uje jednou alebo dvoma �íslicami (napr. 23). 
(Pri mínusovej teplote sa pred �íslice zadáva symbol -.) 
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• Ak ADAX SET riadi ohrieva�, odporú�a sa nastavi� termostat ohrieva�a na 
maximum alebo na teplotu, ktorá je vyššia ne� teplota, na ktorú je naprogramovaný 
ADAX SET. 

• Poznámka. Automatická regulácia pod�a teploty neriadi teplotu v �asoch, kedy je 
ADAX SET vypnutý pomocou funkcií „opakovanie akcie“ alebo „odpo�ítavanie“. 

• Aby fungovala regulácia pod�a teploty, musí by� k portu na pripojenie sníma�a 
teploty (2) pripojený sníma� teploty. 

 
8) Indikátory a výstražné zvuky 
 

Signál Re�im Stav 

Vyp. ADAX SET nie je napájaný Power 
Zelený indikátor Zap. ADAX SET je napájaný 

Vyp. Nie je vlo�ená SIM karta 
Chybná SIM karta 
PIN kód na SIM karte nie je deaktivovaný 
Vypnutý hlavný vypína� 

Bliká Vyh�adávanie siete, príjem alebo vysielanie SMS 

GSM 
Modrý indikátor 

Zap. Pripojené do GSM siete 

Zap. ADAX SET je aktívny Output 
�ervený indikátor Vyp. ADAX SET nie je aktívny 

Jedno pípnutie Zmena stavu 

Viac pípnutí Odpojené od napájania 

Výstražný zvuk 
(Štandardne vypnutý) 
Výstražné zvuky je 
možné aktivovať/deak-
tivovať prostredníctvom 
SMS 

Dlhé pípnutie ADAX SET bol pripojený do GSM siete 
ADAX SET úspešne obnovil štandardné 
nastavenia 
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9) Pre vašu bezpečnosť: 
• ADAX SET je ur�ený na pou�itie v interiéri. ADAX SET sa nesmie pou�íva� na 

priemyselné alebo profesionálne ú�ely. ADAX SET sa nesmie pou�íva� v 
priestoroch, kde je mno�stvo prachu, vysoká vlhkos� alebo chemikálie, alebo v 
iných škodlivých prostrediach. 

• Zariadenie pripojené k ADAX SET musia pracova� s menovitým napätím 220 – 
240 V a prúdom max. 16 A. Maximálny odporú�aný príkon je 3000 W. 

• Pred pou�itím je potrebné overi� silu signálu na mieste inštalácie. Pri slabom 
signále nie je mo�né ADAX SET spo�ahlivo pou�íva�. 

• Zariadenie mô�u otvára� iba oprávnené osoby (okrem krytu s ozna�ením „SIM“). 
• ADAX SET nesmie by� vystavený intenzívnym vibráciám, prudkým nárazom alebo 

pádom. 
• ADAX SET je zariadenie, ktoré vyu�íva bezdrôtový signál siete GSM. Nesmie by� 

preto pou�ívané na miestach, kde mô�e ruši� iné vysokofrekven�né zariadenia 
alebo kde ho mô�u ruši� takéto zariadenia. 

• Po prenesení zariadenia na miesto s ozna�ením rizika rušenia elektrických 
zariadení batériami alebo bezdrôtovými vysiela�mi/prijíma�mi prepnite vypína� (7) 
na zariadení do vypnutej polohy. 

• Po vystavení zariadenia oh�u hrozí riziko výbuchu. 
• Po pripojení zariadenia do elektrickej siete s nesprávnymi parametrami hrozí riziko 

jeho poškodenia. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu. 
• Toto zariadenie nie je ur�ené na pou�ívanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými 

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnos�ami, alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokia� nie sú pod doh�adom alebo neobdr�ali inštrukcie 
týkajúce sa pou�itia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpe�nos�. Aby sa 
deti nehrali so zariadením, mali by by� pod dozorom. 

 
10) Údržba: 
• Ak ADAX SET neplánujete pou�íva�, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky a vypína� 

prepnite do vypnutej polohy. 
• ADAX SET je nutné skladova� a pou�íva� iba v rozsahu teplotných limitov 

uvádzaných v tomto návode na obsluhu. 
• ADAX SET nepou�ívajte na miestach s vysokou vlhkos�ou, napr. v kúpelniach 

alebo na terasách. ADAX SET nesmie by� vystavený vode ani iným kvapalinám. 
Mohli by ho poškodi�. 
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• Na �istenie zariadenia alebo sníma�a teploty nepou�ívajte alkohol alebo iné 
rozpúš�adlá. Pou�ite jemnú navlh�enú handri�ku. 

• ADAX SET nikdy neotvárajte (neplatí pre kryt karty SIM na zadnej strane). 
• Ak zariadenie nefunguje správne, najprv si pre�ítajte tabu�ku so zoznamom 

mo�ných poruchových stavov. 
 
11) Výnimka: 
• Spolo�nos� ADAX AS a jej partneri nestále pracujú na vylepšovaní svojich 

výrobkov. Vyhradzujeme si právo na zmenu a vylepšenie výrobkov bez 
predchádzajúceho oznámenia. 

• Nepreberáme zodpovednos� za miestne podmienky, ktoré mô�u ovplyvni� výkon, 
funkciu alebo spo�ahlivos� tohto zariadenia. 

• Nepreberáme zodpovednos� za nelegálne pou�itie zariadenia. 
• Nepreberáme zodpovednos� za akéko�vek straty spôsobené zlyhaním zariadenia, 

jeho ovládaním alebo jeho spo�ahlivos�ou. 
• Vyhradzujeme si právo pozmeni� alebo ukon�i� podporu tohto návodu na obsluhu 

bez predchádzajúceho oznámenia. 
 
12) Zoznam možných poruchových stavov: 
Č. Chyba Možná príčina Možné riešenie 

1 Zelený indikátor je 
stále zhasnutý. 

Zariadenie nie je pripojené do 
elektrickej siete. 

Skontrolujte zdroj napájania. 

2 Modrý indikátor 
GSM je stále 
zhasnutý. 

- Nie je mo�né nájs� alebo 
identifikova� SIM kartu. 

- Slabý alebo �iadny GSM signál. 
- Vypína� (7) je vo vypnutej 

pozícii. 

- Deaktivujte PIN kód. 
- SIM karta nie je vlo�ená správne. 
- Chybná SIM karta. 
- Zahrani�ná SIM karta. 
- Overte dostupnos� GSM signálu. 
- Vypína� prepnite do zapnutej 

pozície. 

3 Nie je mo�né pou�i� 
tla�idlo M. 

- Zariadenie nie je pripojené do 
elektrickej siete. 

- Vypína� (7) je vo vypnutej 
pozícii. 

- Skontrolujte zdroj napájania. 
- Vypína� prepnite do zapnutej 

pozície. 
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Č. Chyba Možná príčina Možné riešenie 

4 Nie sú dostupné 
�iadne funkcie 
a všetky indikátory 
sú zapnuté. 

- Nie je aktivovaná identifikácia 
volajúceho. 

- Nie je aktivovaná SIM karta. 
- Zmluva o poskytovaní slu�ieb. 

- Aktivujte identifikáciu volajúceho. 
- Overte si ú�et prislúchajúci SIM 

karte. 
- Kontaktujte poskytovate�a slu�ieb. 
- Pre hovory aj SMS aktivujte slu�by 

M2M. 
- Dobite kredit na predplatenej 

karte. 

5 ADAX SET 
nereaguje na �iadne 
príkazy. 

- ADAX SET nefunguje 
optimálne. 

- Nesprávne pou�ívanie. 
- Strata GSM signálu. 
- Výpadok napájania. 

- Vypína� prepnite do vypnutej 
polohu, vytiahnite a skontrolujte 
SIM kartu a obnovte štandardné 
nastavenia. 

- Skontrolujte, �i bol príkaz zadaný 
v správnom formáte. 

- Skontrolujte silu GSM signálu. 
- Skontrolujte napájací zdroj. 

6 Bliká modrý indikátor 
GSM. 

- Príjem/odosielanie informácií. 
- Vyh�adávanie GSM signálu. 

- Chví�u po�kajte. 
- Ak aj mobilný telefón informuje 

o slabom signále, skúste presunú� 
ADAX SET na iné miesto. 

7 U� je zaregistrovaný 
správca. 

V internej pamäti zariadenia je u� 
ulo�ený správca. 

- Zme�te telefónne �íslo správcu 
(pozrite zoznam príkazov SMS na 
strane 5). 

- Obnovte štandardné nastavenia 
(pozrite zoznam príkazov SMS na 
strane 5). 

8 Nesprávny formát. 
Overte príkaz 
a zadajte ho ešte 
raz. 

– Nesprávny formát príkazu. Pre�ítajte si návod na obsluhu. 

9 „Sorry, you are not 
authorized to use 
this command. 
(Ospravedl�ujeme 
sa, ale nemáte 
oprávnenie k pou�itiu 
tohoto príkazu.)“ 

– Be�ný pou�ívate� zadal 
nesprávny kód alebo sa pokúša 
pou�i� funkciu, ktorá je dostupná 
iba pre správcu. 

Skontrolujte, �i ste zadali správny 
kód (pozrite bod 2 na strane 3). 
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Č. Chyba Možná príčina Možné riešenie 

10 Neodosielajú sa 
SMS na potvrdenie. 

- Na predplatenej karte u� nie je 
kredit. 

- Neaktívna/deaktivovaná SIM 
karta. 

- Neexistuje pripojenie do siete 
GSM. 

- Odpojené od napájania. 
- Nesprávny SMS príkaz. SIM 

karta. 

Dobite si kredit. 
Kontaktujte poskytovate�a slu�ieb. 
Skontrolujte napájací zdroj. 
Skontrolujte SMS príkaz – pozrite 
návod na obsluhu. 
Ak pou�ívate starú SIM kartu, na 
ktorej sú ulo�ené nejaké správy, 
skúste ich vymaza�. 

11 SMS potvrdenie 
obsahuje „Temp: 
N/A“. 

- Nie je nainštalovaný sníma� 
teploty. 

- Nesprávne nainštalovaný 
sníma� teploty. 

Skontrolujte, �i je pripojený sníma� 
teploty. 
Skontrolujte, �i je sníma� teploty 
zatla�ený na doraz. 

 
Poznámka. Ak nie je mo�né problém vyrieši� pod�a vyššie uvedených odporú�aní, 
kontaktujte autorizovaný servis ur�ený predajcom alebo sa obrá�te na výrobcu: 

info@adax.no 
 
13) Technické parametre: 
 

Napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz, ~ 
Výkon: 16 A, odporú�a sa max. 3000 W 
Prevádzková teplota: Min. -10 °C / Max. +50 °C 
Skladovacia teplota: Min. -20 °C / Max. +60 °C 
Vlhkosť: 10 % a� 90 %, bez kondenzácie 
Komunikačný protokol: GSM PHASE 2/2+ (vrátane dát) 
Dátové rozhranie: GSM SIM 1,8 V/3,0 V 
Snímač teploty: -10 °C a� +50 °C 
GSM sieť: EGSM900, DCS1800 
 
 

Výhradný importér pre SR: 
 

INTER AUDIO s.r.o. 
Nádvorie Európy 3672/3 

8945 01 Komárno 
 

www.interaudio.sk / www.adaxneo.sk 

 
© INTER AUDIO s.r.o. 2012 

Kopírovanie celého manuálu alebo jeho �asti 
mo�né iba s písomným súhlasom firmy INTER 
AUDIO s.r.o. 

 


