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Stránka 2 POPIS 

POPIS 

 

 A Konektor vestavěné záložní baterie  

 B Konektor vnitřního napájení 

 C Konektor DB-9 samice  

 D Ukončovací propojka  

 E Konektor anténního kabelu  

 F Tlačítko Reset  

 G Tlačítko alarmu 

 H LED 

 I Uložení SIM karty  

 L Sériový port pro připojení k počítači  

 M Čtečka karet mikro SD 

 N Port Micro USB A/B 

 O Dvířka přihrádky na baterie 

 P Svorkovnice 
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LED  

 LED alarmu / testovacího volání (žlutá)  

 LED kontrolka intenzity signálu mobilní sítě (zelená) 

 LED stavu zařízení (červená) 

 LED stavu napájení (modrá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Zkontrolujte u svého telefonního operátora, zda je 

služba VoLTE na použité kartě SIM aktivní. 
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Svorkovnice 

+ Vstup(1) napájení 12 Vdc  

— Negativní 

BUS+ Sběrnice pro připojení komunikátoru 2W 

BUS- Sběrnice pro připojení komunikátoru 2W 

BUS- Sběrnice pro připojení komunikátoru 2W 

BUS+ Sběrnice pro připojení komunikátoru 2W 

TEL+ Lokální telefon 

TEL- Lokální telefon 

IN1 Vstup(2) 1 (volně programovatelné; tovární nastavení: alarm) 

IN2 Vstup(2) 2 (volně programovatelné; tovární nastavení: reset) 

+12 Výstup 12 Vdc (max. 100 mA) 

C1-2 Společná svorka(3) pro vstupy IN1 a IN2  

— Negativní 

IN3 Vstup(2) 3 (volně programovatelné; tovární nastavení: filtr alarmu) 

IN4 Vstup(2) 4 (volně programovatelné; tovární nastavení: pomocné) 

+12 Výstup 12 Vdc (max. 100 mA)  

C3-4 Společná svorka(3) pro vstupy IN3 a IN4  

— Negativní 

SIR Vstup sirény 

— Negativní 

RL1 C Relé 1 (společný kontakt) 

RL1 NC Relé 1 (normálně uzavřený kontakt) 

RL1 NO Relé 1 (normálně otevřený kontakt) 

RL2 C Relé 2 (společný kontakt) 

RL2 NC Relé 2 (normálně uzavřený kontakt) 

RL2 NO Relé 2 (normálně otevřený kontakt) 

 (1): před použitím vstupu odpojte vnitřní napájecí kabel od konektoru B na obrázku na str. 2 
(2): umožňuje připojení beznapěťových kontaktů (NO nebo NC) nebo kontaktů s napájením 

(3): lze připojit ke svorce –, ke svorce +12 nebo na externí potenciál 
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PŘIPOJENÍ TELEFONNÍ LINKY 

Vložení SIM karty 

Před zahájením práce se ujistěte, že je zařízení vypnuté, a proveďte všechna 

nezbytná opatření, abyste zabránili elektrostatickým výbojům. 

➢ Sejměte kryt. 

➢ Zatlačte na kryt SIM karty ve směru označeném šipkou OPEN, dokud se 

neodemkne, a zvedněte jej. 

➢ Zasuňte SIM kartu do příslušného slotu na krytu a dávejte pozor na 

směr. 

➢ Spusťte kryt a tlačte jej ve směru označeném šipkou LOCK, dokud se 

nezablokuje. 

UPOZORNĚNÍ 
Není nutné předem deaktivovat PIN kód SIM 

karty.  

PIN lze v případě potřeby zadat pomocí kódu 282. 

Instalace antény 

➢ Našroubujte dodaný anténní kabel do anténního konektoru. 

UPOZORNĚNÍ 
Umístěte anténu na magnetickém základě tak, aby 

žádný kovový povrch nestínil signál. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Abyste předešli poškození, nikdy nezapínejte 

zařízení bez předchozího připojení antény. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Neinstalujte zařízení v bezprostřední blízkosti 

jiného elektrického nebo elektronického zařízení, 

které nebylo navrženo pro kombinaci s tímto 

zařízením a které by mohlo být zdrojem rušení 

nebo interference. 
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PŘIPOJENÍ KOMUNIKÁTORŮ 

K Helpy 2W-4G.VoLTE lze prostřednictvím dvouvodičové sběrnice připojit až 

16 komunikátorů 2W. 

Sběrnice může napájet 4 komunikátory, zbývajících 12 musí být napájeno přes 

vyhrazený vstup +12. 

Poznámka: komunikátor 2W umožňuje vytvořit nezávislé stanoviště 

komunikátoru s vyhrazeným tlačítkem a LED diodami. 

Poznámka: ke každému komunikátoru 2W lze připojit jeden pasivní 

komunikátor, který umožňuje kopírovat jeho umístění. 

Pasivní komunikátor může být instalován maximálně 6 m od 

komunikátoru 2W při použití stíněného kabelu. 

Každému komunikátoru 2W připojenému ke sběrnici musí být přiřazen 

jedinečný identifikátor. Komunikátory se stejným identifikátorem nemají 

přístup ke sběrnici a nejsou funkční. 

Poznámka: identifikátor 01 musí být povinně přiřazen kabinovému 

komunikátoru. 

➢ Pomocí přepínače DIP přiřaďte každému komunikátoru 2W identifikátor 

(viz další odstavec). 

➢ Připojte svorky komunikátoru a věnujte pozornost polaritě svorek: 

SVORKY KOMUNIKÁTORU 2W SVORKY HELPY 2W-4G.VOLTE 

BUS+ BUS+ 

BUS– BUS– 
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Popis komunikátoru 2W  

 

 A Reproduktor 

 B Kontrolka odeslaného poplachu *  

 C Kontrolka zaznamenaného poplachu * 

 D Přepínač DIP pro identifikační nastavení 

 E Vestavěné tlačítko *  

 F Hlavní svorkovnice: 

   +12 Vstup napájení 12 Vdc 

   — Záporný 

   AR+ Kontrolka zaznamenaného poplachu (kladný pól  

kontrolky) 

   AI+ Kontrolka odeslaného poplachu (kladný pól kontrolky) 

AR— Kontrolka zaznamenaného poplachu (záporný pól  

kontrolky) 

   AI— Kontrolka odeslaného poplachu (záporný pól  

kontrolky) 

   AL1— vstup alarmu 

   AUX Pomocný vstup / Vstup alarmu / Vstup filtru 

   AL1+ Vstup poplachu 

   BUS— Sběrnice připojení Helpy 2W-4G.VoLTE 

   BUS— Sběrnice připojení Helpy 2W-4G.VoLTE 

 * přítomen pouze u některých modelů 
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G Svorkovnice pro připojení pasivního komunikátoru 

   ALT2 Výstup pro připojení reproduktoru pasivního  

komunikátoru 

MIC2 Vstup pro připojení mikrofonu pasivního komunikátoru 

nebo samostatného mikrofonu 

   — Záporný 

 H  Mikrofon  

Přepínač DIP 

Přepínač DIP umožňuje přiřadit identifikátor (01~16) každému komunikátoru 

připojenému ke sběrnici. 

Poznámka: provozní zařízení na sběrnici lze ověřit pomocí kódu 63*. 

    
ID: 01  

(KABINA)  

ID: 02 

(ŠACHTA) 

ID: 03 

(STŘECHA) 

ID: 04

    
ID: 05 ID: 06 ID: 07 ID: 08

    
ID: 09  ID: 10 ID: 11 ID: 12

    
ID: 13  ID: 14 ID: 15 ID: 16
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PŘIPOJENÍ TLAČÍTEK 

Ke komunikátorům 2W bez vestavěného poplachového tlačítka lze připojit 

externí tlačítka s čistými nebo napájenými kontakty.  

➢ Připojte externí tlačítko ke komunikátoru 2W podle jednoho z níže 

uvedených schémat. 
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PŘIPOJENÍ INDIKÁTORŮ 

KONTROLKA ODESLANÉHO POPLACHU, ŽLUTÉ barvy, se rozsvítí po 

stisknutí jednoho z tlačítek tísňového volání na znamení, že byl zahájen postup 

poplachu. KONTROLKA ZAZNAMENANÉHO POPLACHU, ZELENÉ 

barvy, se rozsvítí po přijetí poplašného volání.  

Některé modely komunikátoru 2W mají vestavěné kontrolky. V každém 

případě je možné připojit externí kontrolky. 

➢ Připojte externí kontrolky ke komunikátoru 2W podle jednoho z níže 

uvedených schémat. 
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DALŠÍ PŘIPOJENÍ 

PŘIPOJENÍ LOKÁLNÍHO TELEFONU 

➢ Připojte lokální telefon pro programování a obsluhu zařízení ke svorkám 

TEL (není nutné dodržení polarity).  

PŘIPOJENÍ FILTRU 

➢ Připojte kontakt filtru podle jednoho ze způsobů uvedených v tabulce: 

SVORKA C3-4 PŘIPOJENÁ K: 
PŘIPOJOVACÍ SVORKY 

KONTAKT FILTRU 

+12V IN3 / – 

– IN3 / +12V 

externí odkaz IN3 / externí odkaz 

Poznámka: pokud je v kabině nainstalován komunikátor 2W, lze 

použít vstup filtru na svorkovnici komunikátoru (svorky AUX 

a –). 

PŘIPOJENÍ RELÉ 

➢ Připojte reléové výstupy RL1 a RL2 k požadovaným externím 

mechanismům. 

PŘIPOJENÍ SIRÉNY 

➢ Připojte sirénu ke svorkám +12 a SIR. 

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO VSTUPU 

Komunikátory 2W mají vstup AUX, který lze nakonfigurovat jako pomocný 

vstup, vstup alarmu nebo vstup filtru. 

➢ Připojte externí kontakt ke svorkám AUX a –. 

Poznámka: vstup AUX lze nakonfigurovat jako normálně otevřený 

nebo normálně zavřený. 
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SCHÉMATA PŘIPOJENÍ  

PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ S KOMUNIKÁTOREM 2W 

V ŠACHTĚ A PASIVNÍM KOMUNIKÁTOREM NA 

STŘEŠE 
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PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ S VÝSTUPY NA PODLAŽÍCH 
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POSTUP PRO OVĚŘENÍ SPRÁVNÉ 
INSTALACE 

1. PROGRAMOVÁNÍ 

➢ Vstupte do programování: zvedněte sluchátko místního telefonu a 

zadejte .  

Ozve se zpráva „Programming mode activated". 

➢ Naprogramování čísla pro alarm tísňového volání:  

zadejte  <telefonní číslo> . 

➢ Nahrajte identifikační zprávu výtahu, která musí obsahovat informace o 

umístění zařízení:  

zadejte  a po zprávě „Ok”, vyslovte zprávu a zavěste.  

➢ Opětovný poslech: zvedněte sluchátko a zadejte . 

➢ Proveďte externí hovor a zkontrolujte, zda telefonní linka funguje: 

stiskněte  a po zprávě „Ok”, vytočte telefonní číslo, které chcete 

vyzkoušet. 

2. TESTOVÁNÍ POPLAŠNÉHO POSTUPU 

➢ Stiskněte tlačítko budíku na déle než 3 sekundy (tovární nastavení).  

Spustí se alarm. 

3. REAKCE NA ALARM  

Poznámka: režim, ve kterém se aktivuje komunikace s osobou 

žádající o pomoc, je definován naprogramováním „Způsob 

aktivace komunikátoru v alarmu" (kód 78). 

-1. způsob: automatická aktivace komunikátoru po zprávách  

(tovární nastavení) 

➢ Odpovězte z volaného čísla. 

Po vyslechnutí zprávy „Nouzové volání" a identifikační zprávy výtahu se 

naváže spojení s komunikátorem. 

➢ Mluvte s uvězněnou osobou. 

-2. způsob: aktivace komunikátoru pomocí kódu „Aktivace komunikátoru"  

➢ Odpovězte z volaného čísla. 

Ozve se zpráva „Nouzové volání" a identifikační zpráva výtahu. 
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➢ Stiskněte  pro hovor s uvězněnou osobou. 

-3. způsob: automatická aktivace komunikátoru bez zpráv 

➢ Odpovězte z volaného čísla. 

➢ Mluvte s uvězněnou osobou. 

4. RESETOVÁNÍ ALARMU 

Poznámka: způsob resetování alarmu je definován 

naprogramováním „Způsob resetu alarmu" (kód 77). 

-1. způsob: resetování alarmu pomocí kódu „Konec alarmu" (tovární 

nastavení) 

➢ Pro ukončení alarmu stiskněte . 

-2. způsob: automatické resetování alarmu 

➢ Chcete-li alarm ukončit, zavěste (nebo stiskněte ). 

-3. způsob: automatické resetování alarmu s místním potvrzením 

➢ Pro ukončení hovoru zavěste. 

➢ Chcete-li alarm ukončit, stiskněte resetovací tlačítko nebo zavřete 

resetovací vstup reset. 

Je odesláno volání o ukončení alarmu. 

➢ Odpovězte z volaného čísla. 

➢ Stiskněte . 

Pokud není resetovací vstup uzavřen, alarm se automaticky ukončí po 6 

hodinách. 

Poznámka: V případě, že není možné dálkově ukončit nouzové volání 

(například že: Zadané telefonní číslo je nesprávné), zvedněte 

sluchátko místního telefonu a vytočte *<Heslo># (tovární 

nastavení je: ) nebo stiskněte tlačítko reset. 
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POUŽITÍ RESETOVACÍHO TLAČÍTKA 

Poznámka: resetováním se programování zařízení nezmění. 

Použití resetovacího tlačítka (F na foto na str. 2): 

- Krátké stisknutí 

Umožňuje přerušení probíhajícího alarmového volání.  

Krátké stisknutí odpovídá zvednutí místního telefonního sluchátka a 

zadání sekvence * <klíčové heslo> #. 

- Dlouhé stisknutí (10 sekund)  

Umožňuje resetování zařízení, tj. restartovat Helpy 2W-4G.VoLTE bez 

odpojení napájení. 

Poznámka: reset zařízení lze vyvolat také pomocí programového 

kódu 995*0#. 

VÝMĚNA BATERIE 

UPOZORNĚNÍ 

Při výměně vestavěné záložní baterie používejte 

pouze náhradní baterii dodanou společností Esse-ti. 
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PROGRAMOVÁNÍ 

V níže uvedených tabulkách: 

− INST indikuje, že programovací postup je pro instalačního technika povolen; 

− OPER naznačuje, že programovací postup je pro operátora povolen; 

− výchozí tovární hodnoty jsou zvýrazněny tučně. 

Základní nastavení 

ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

PŘÍSTUP DO 

PROGRAMOVÁNÍ 

 < heslo INSTALATÉRA nebo OPERÁTORA >   

(tovární nastavení:   ) 

UKONČENÍ 

PROGRAMOVÁNÍ 

 < heslo INSTALATÉRA nebo OPERÁTORA >  

(tovární nastavení:   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONNÍ 

ČÍSLA  

(INST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) naprogramování 

čísla automaticky 

aktivuje alarm/volání 

 

 (číslo 

paměti od 

01 do 12) 

ZDROJ PŘÍJEMCE 

…   

(X…X = 

telefonní 

číslo, max 20 

čísel;  

* = 2-

sekundová 

pauza) 

 

 tlačítko alarm — 

 alarmy baterie 
(1) 

 
UŽIVATEL 

 pravidelné 

automatické 

testovací volání (1) 

 ESSE-TI 

 alarm selhání 

připojení komuni-

kátoru 2W (1) 
 CLI 

 alarm 

vypršení platnosti 

SIM 

 SMS 

 alarm 

komunikátoru 

diagnostiky 2W (1) 
 P100 

 alarm 

výpadku 

externího 

napájení 

— 

 pomocný 

alarm 
— 

 upozornění 

na ukončení 

poplachu 

— 
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ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

VYMAZÁNÍ 

TELEFONNÍHO 

ČÍSLA  

(INST) 

 
 

(číslo paměti od 01 do 

12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONNÍ 

ČÍSLA  

(INST) 

Rozšířené 

programování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) naprogramování 

čísla automaticky 

aktivuje alarm/volání 

 

 (číslo 

paměti, od 

01 do 24) 

 
(zdroj, od 

01 do 99) 

 
(příjemce, 

od 1 do 6) 

…    

(telefonní číslo, 

max 20 čísel;  

* = 2-

sekundová 

pauza) 

zdroj: 

01 tlačítko alarm 

02 alarmy baterie (1) 

03 pravidelné automatické testovací volání (1) 

04 alarm selhání připojení komunikátoru 2W (1) 

05 alarm vypršení platnosti SIM 

06 alarm komunikátoru diagnostiky 2W (1) 

07 alarm výpadku externího napájení 

08 pomocný alarm 

09 upozornění na ukončení poplachu 

10 alarm vybité baterie (1) 

11 alarm výměny baterie (1) 

12 alarm chyby připojení tlačítka 

13 alarm aktivace vstupu IN1 

14 alarm deaktivace vstupu IN1 

15 alarm aktivace vstupu IN2 

16 alarm deaktivace vstupu IN2 

17 alarm aktivace vstupu IN3 

18 alarm deaktivace vstupu IN3 

19 alarm aktivace vstupu IN4 

20 alarm deaktivace vstupu IN4 

21 oznámení obnovení externího napájení 

22 oznámení obnovení nabití baterie (1) 

23 oznámení začátku alarmu (1) 

24 časovač 

26 tlačítko tísňového volání v nočním časovém intervalu (nastavte  

    kód programování 90032) 

 

příjemce: 

2 uživatel 

3 protokol Esse-ti 

4 CLI 

5 SMS 

6 protokol P100 

VYMAZÁNÍ 

TELEFONNÍHO 

ČÍSLA  

(INST) 

 
 

(číslo paměti od 01 do 

24) 
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ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

DATUM 

(INST) 
 

DEN V TÝDNU 

     

 (dd)   (mm)    (rr) 

 NEDĚLE 

 PONDĚLÍ 

 ÚTERÝ 

 STŘEDA 

 ČTVRTEK 

 PÁTEK 

 SOBOTA 

ČAS 

(INST)   (hhmm, od 0000 do 2359) 

NOČNÍ ČASOVÝ 

INTERVAL 

(INST) 
 

  
(hhmm, od 0000 do 

2359, začít) 

  
(hhmm, od 0000 do 2359, 

konec) 

NAHRÁVÁNÍ 

ZPRÁV 

(INST) 
 

  
identifikační zpráva  

(max. 25 s) 
(nahrajte 

zprávu) 
(zavěste) 

  
zdvořilostní zpráva  

(max. 25 s) 

POSLECH ZPRÁV 

(INST/OPER)  

  
identifikační zpráva  

(poslech) 

  
zdvořilostní zpráva  

ČTENÍ 

PROVOZNÍCH ID 

KOMUNIKÁTORŮ  

NA SBĚRNICI 

(INST) 

 

ALARM VYBITÍ 

BATERIE  

VYBITÍ  

(INST) 

 

 vypnutý alarm 

 zapnutý alarm 
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ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

ALARM VÝMĚNY  

BATERIE  

(INST) 
 

 vypnutý alarm 

 zapnutý alarm 

ÚDAJE O 

PRAVIDELNÉM 

AUTOMATICKÉM 

TESTOVACÍM 

VOLÁNÍ 

(INST) 

Perioda   (dny, od 1 do 9; 3 tovární nastavení) 

Čas volání  
 (hhmm, od 0000 do 2359;  

                 0400 tovární nastavení) 

Aktivace 

automatickéh

o testu 
 

 neaktivovaný automatický test 

 aktivovaný automatický test  

     (EN 81-28:2018) 

 aktivovaný automatický test  

     (EN 81-28:2004) 

Ruční vynucení 

automatického 

testovacího volání 
 

IDENTIFIKÁTOR 

PROTOKOLY  

(INST) 

 

 

 Esse-ti 

…  (ID)  [ ] 

 P100 

IDENTIFIKÁTOR 

PROTOKOL P100 

KOMUNIKÁTOR  

(INST) 

 

 
ID 

komunikátoru 

(od 01 do 16) 

 

…  (ID) [ ] 

HLASITOST 

KOMUNIKÁTORU 

(INST/OPER) 
 

  
ID 

komunikátoru 

(od 01 do 16) 

 

 
reproduktor 

(od 1 do 9;  

3 tovární 

nastavení) 

 
mikrofon  

(od 1 do 9; 

5 tovární 

nastavení) 

[ ] 

HLASITOST 

ZPRÁV 

(INST/OPER) 
 

 (od 1 do 4; 3 tovární nastavení; 4=hlasitost 

reproduktoru, 3=¾ hlasitosti reproduktoru, 2=½ 

hlasitosti reproduktoru, 1=¼ hlasitosti reproduktoru) 

PŘEHRÁNÍ 

NASTAVENÝCH 

HODNOT (INST) 

...  (předpona programového kódu)  

OBNOVENÍ 

TOVÁRNÍHO 

NASTAVENÍ 

(INST) 

 (všechna programování s výjimkou telefonních čísel) 

 (všechna programování včetně telefonních čísel) 

 (všechna programování a nastavení) 
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Pokročilé programování 

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

ZMĚNA 

INSTALAČNÍHO 

HESLA “0” 

(INST) 

 
…  [ ] 

(původní heslo) 

..  [ ]  ..  [ ] 

(nové heslo)  (nové heslo) 

ZMĚNA 

HESLA 

OPERÁTORA “1” 

(INST) 

 
…  [ ] 

(původní heslo) 

..  [ ]  ..  [ ] 

(nové heslo)  (nové heslo) 

NORMÁLNĚ 

UZAVŘENÉ/OTEV

ŘENÉ VSTUPY 

 

 

 
vstup 

(1=IN1 

2=IN2 

3=IN3 

4=IN4) 

  
typ 

(0=normálně uzavřený 

1=normálně 

otevřený) 

 

 

 

 

 

PRESET VSTUPŮ 

HELPY 2W-

4G.VOLTE 

(INST/OPER) 

 

 

 

 

 

 IN1=alarm / IN2=reset / IN3=bist. / IN4=bist.  

 IN1=filtr / IN2=reset / IN3=bist. / IN4=bist. 

 IN1=alarm / IN2=alarm / IN3=gong / IN4=filtr 

 IN1=alarm / IN2= pomocný / IN3=gong / IN4=filtr 

 IN1=alarm / IN2=reset / IN3=filtr / IN4=pom. 

 IN1= pomocný / IN2=reset / IN3=gong / IN4=filtr 

 IN1= pomocný / IN2=reset / IN3=alarm / IN4=alarm 

 IN1= alarm / IN2=reset / IN3= pomoc. / IN4= pom. 

 IN1=alarm / IN2=alarm / IN3=alarm / IN4=reset 

při čtení hodnota 9 označuje přizpůsobené vstupy 

KONFIGURACE 

VSTUPŮ HELPY  

2W-4G.VOLTE 

(INST) 

 

  
vstup  

(1=IN1 

2=IN2 

3=IN3 

4=IN4) 

 
funkce 

(00=neaktivní 

01=vstup alarm 

02=pomocný vstup 

03=vstup reset 

04=vstup filtr 

05=vstup gong 

06= vstup počítadla 

07=bistabilní vstup) 

(IN1=alarm / IN2=reset / IN3=filtr / IN4= 
pomocný) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

DOBA AKTIVACE 

VSTUPŮ  

(INST) 
 

  
vstup  

(1=IN1 

2=IN2 

3=IN3 

4=IN4) 

…  
sekund 

(od 0 do 9999) 

 

(tovární nastavení: 

- pokud vstup alarm/pomocný:3 s 

- pokud vstup reset/filtr/gong/  

  počítadlo: 100 ms  

- pokud bistabilní vstup: 20 s) 

ČASOVAČ  

(INST)  

  
vstup  

(1=IN1 

2=IN2 

3=IN3 

4=IN4) 

…  
minut 

(od 1 do 

993600;  

0 = 

deaktivovaný 

časovač)) 

[ ] 

POČET AKTIVACÍ 

POČÍTADLA PRO 

ODESLÁNÍ 

OZNÁMENÍ 

(INST) 

 

  
vstup  

(1=IN1 

2=IN2 

3=IN3 

4=IN4) 

…   

(od 1 do 9999) 
 

VÝCHOZÍ 

HODNOTA 

ČASOVAČE 

(INST) 

 

  
vstup  

(1=IN1 

2=IN2 

3=IN3 

4=IN4) 

…   
výchozí hodnota 

 

PŘÍKLAD 

KONFIGURACE 

VSTUPU  

(INST) 

Konfigurace:  

IN2= vstup technik na místě 

IN3= vstup mimo provoz  

IN4= vstup počítadla zdvihů  
 

Kódy, které je třeba zadat pro: 

- nakonfigurujte vstup IN2 jako bistabilní: 390207  

- nakonfigurujte vstup IN3 jako bistabilní: 390307 

- nakonfigurujte vstup IN4 jako počítadlo: 390406 

- nastavit číslo příjemce technického oznámení na místě:  

201 13 15 X <telefonní číslo> # 

- nastavit číslo příjemce oznámení o ukončení činnosti technika na 

místě:  

201 14 16 X <telefonní číslo> # 

- nastavit číslo příjemce oznámení o odstávce služby: 

201 15 17 X <telefonní číslo> # 

- nastavit číslo příjemce systémového oznámení v provozu:  

201 16 18 X <telefonní číslo> # 

- nastavte číslo příjemce oznámení dosaženého počtu jízd:  

201 17 19 X <telefonní číslo> # 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

PŘÍKLAD 

KONFIGURACE 

VSTUPU  

(INST) 

kde X= příjemce (režim oznámení): 

2= uživatel 3= Esse-ti 

4= CLI 

5= SMS 

6= P100 
 

- pokud přijímač 3, nastavte ID protokolu Esse-ti: 

222 YYYYYYYYYY 

- pokud je přijímač 6, nastavte ID protokolu P100: 

223 ZZZZZZZZ# 

- pokud je přijímač 6, můžete kódy protokolu P100 přizpůsobit 

prostřednictvím softwaru e-stant, aplikace e-stant web nebo 

prostřednictvím SMS (programovací kód 203) 

- v případě přijímače 5 lze text SMS zpráv přizpůsobit prostřednictvím 

softwaru e-stant, aplikace e-stant web nebo prostřednictvím SMS 

(programovací kód 202) 
 

Pozn.: IN2 a IN3 definované jako bistabilní jsou automaticky 

nakonfigurovány jako normálně zavřené; pokud jsou připojené 

kontakty normálně otevřené: 

- nakonfigurujte vstup IN2 jako normálně otevřený: 4121# 

- nakonfigurujte vstup IN3 jako normálně otevřený: 4131# 

PŘIZPŮSOBENÍ 

TEXTŮ SMS 

ZPRÁV 

(INST) 

[programování 

prostřednictvím 

SMS nebo 

prostřednictvím  

e-stant] 

 
 

zdroj  

(od 01 do 99) 

(text SMS,  

max. 64 znaků)  

PŘIZPŮSOBENÍ 

TEXTŮ P100 

(INST) 

[programování 

prostřednictvím 

SMS nebo 

prostřednictvím  

e-stant] 

 
 

zdroj 

(od 02 do 99) 

  
kód P100 

(kód musí 

odpovídat 

následujícímu 

formátu: XYYY, 

kde X = 

písmeno (od A 

do Z) a YYY = 

číslice (od 000 

do 255)) 

 

ZPOŽDĚNÍ PRO 

TLAČÍTKA 

TÍSŇOVÉHO 

VOLÁNÍ 

(INST) 

  (sekund, od 0 do 9; tovární nastavení 3) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

CHYBA 

PŘIPOJENÍ 

SIGNALIZAČNÍH

O TLAČÍTKA 

(INST) 

 

 typ signálu  

    (0=oznámení 

    1=žádost o volání   

    záchrana) 

 periodicita  

    (1=10 minut 

    2=1 hodina 

    3=1 den) 

POVOLIT 

HLÁŠENÍ O 

NEDOSTATEČNÉM 

TLAKU NA 

TLAČÍTKO  

(INST) 

 

 zpráva vypnuta 

 zpráva povolena 

ZAPNUTÍ 

PÍPNUTÍ PŘI 

STISKNUTÍ 

TLAČÍTKA 

PŘIPOJENÉHO KE 

KOMUNIKÁTORU 

2W  

(INST) 

 

 pípnutí vypnuto 

 pípnutí zapnuto 

KONFIGURACE 

VSTUPŮ 

KOMUNIKÁTORU 

2W  

(INST) 

 

 
ID 

komunik

átoru 

(od 01 

do 16) 

 

 AL1  

(0=běžně zavřený 

1=běžně 

otevřený) 

 

  
AUX 

(0=běžně zavřený 

alarm 

1=běžně otevřený 

alarm 

2=běžně zavřený AUX 

3= běžně otevřený 

AUX 

4=běžně zavřený filtr 

5=běžně otevřený 

filtr) 

ALARM VÝPADKU 

EXTERNÍHO 

NAPÁJENÍ 

(INST) 

 

 vypnutý alarm 

 zapnutý alarm se zpožděním aktivace XX  

         minut (od 01 do 99) 

OZNÁMENÍ O 

OBNOVENÍ 

EXTERNÍHO 

ZDROJE 

NAPÁJENÍ 

(INST) 

 

 vypnuté oznámení 

 zapnuté oznámení s aktivační prodlevou XX  

         minut (od 01 do 99; 05 tovární nastavení) 

ALARM 

DIAGNOSTIKY 

KOMUNIKÁTOR 

2W 

(INST) 

 

 vypnutý alarm 

 zapnutý alarm 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

ALARM SELHÁNÍ 

PŘIPOJENÍ 

KOMUNIKÁTORU 

2W  

(INST) 

 

 vypnutý alarm 

 zapnutý alarm 

ALARM 

VYPRŠENÍ 

PLATNOSTI SIM 

KARTY   

(INST) 

  (měsíce, od 01 do 30; 00=vypnutý alarm) 

POVOLENÍ 

FILTRU 

(INST/OPER) 
 

 vypnutý filtr alarmu 

 povolený filtr alarmu 

BYPASS FILTR 

(INST/OPER)   (sekund, od 15 do 30; 99=bez bypassu) 

FUNKČNOST 

ALARMU PŘI 

ABSENCI 

TELEFONNÍ 

LINKY  

(INST) 

 

 LED AI rozsvícená a zdvořilostní zpráva 

 LED AI zhasnutá a žádná zdvořilostní zpráva 

 LED AI rozsvícená a žádná zdvořilostní zpráva 

OPAKOVÁNÍ 

ZDVOŘILOSTNÍ 

ZPRÁVY V 

ALARMU 

(INST) 

 

 (čekací doba mezi zdvořilostními zprávami  

         v sekundách, od 02 do 59; 00=žádná  

         zdvořilostní zpráva; 01=jedna zdvořilostní  

         zpráva pro každé volání) 

ZPOŽDĚNÍ 

PŘESMĚROVÁNÍ 

HOVORU PO 

ZDVOŘILOSTNÍ 

ZPRÁVĚ 

(INST) 

 
 (sekundy čekání po zdvořilostní  

     zprávě před přesměrováním hovoru, od 0 do 9) 

PŘEHRÁNÍ 

ZPRÁVY "COM-

MUNICATION 

ACTIVATED" PŘI 

AKTIVACI 

KOMUNIKÁTORU 

(INST) 

 

 nikdy 

 pouze v případě vzdáleného připojení 

 vždy 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

ZPŮSOB 

AKTIVACE 

KOMUNIKÁTORU 

V ALARMU  

(INST) 

 

 prostřednictvím kódu „Aktivace komunikátoru” 

 automaticky po zprávách 

 automaticky a ihned (žádná zpráva) 

ZPŮSOB RESETU 

ALARMU 

(INST) 
 

 automatický reset 

 resetování pomocí kódu „Konec alarmu” 

 automatický reset s místním rozpoznáním 

KÓD 

„ROZPOZNÁNÍ” 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 číslic; 5 tovární nastavení) [ ] 

KÓD „AKTIVACE 

KOMUNIKÁTORU” 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 číslic; 0 tovární nastavení) [ ] 

KÓD  

„KONEC ALARMU” 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 číslic; 9 tovární nastavení) [ ] 

KÓD 

„VYLOUČENÍ” 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 číslic; 1 tovární nastavení) [ ] 

RESET ZPRÁV 

(INST)  

 identifikační zpráva 

 zdvořilostní zpráva 

JAZYK 

(INST) 

(Dostupné jazyky 

závisí na modelu) 

 

 (jazyk: 00 italsky, 01 anglicky, 02 německy,  

         03 francouzsky, 04 polsky, 06 rusky,  

         07 španělsky, 09 česky, 21 vlámský, 38 dánský) 

VÍCEJAZYČNÁ 

ZDVOŘILOSTNÍ 

ZPRÁVA 

(INST) 

 
  

(druhý jazyk) 
  

(třetí jazyk) 
[ ] 

DOBA TRVÁNÍ 

SPOJENÍ 

PŘI ALARMU 

(INST) 

  (minut, od 2 do 9) 

VOLÁNÍ NA 

STEJNÉ 

TELEFONNÍ 

ČÍSLO PRO 

KAŽDÝ CYKLUS 

VOLÁNÍ 

(INST) 

  (hovorů, od 1 do 9) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

CYKLY VOLÁNÍ 

PRO ALARMY 

TÍSŇOVÉHO 

VOLÁNÍ 

(INST) 

  (opakování, od 1 do 9; 0= bez omezení) 

CYKLY VOLÁNÍ 

PRO 

TECHNOLOGICKÉ 

ALARMY A 

TESTOVACÍ 

VOLÁNÍ 

(INST) 

 
 (opakování, od 1 do 9; 0=10 opakován;  

     tovární nastavení 3) 

ČEKÁNÍ MEZI 

TÍSŇOVÝMI 

VOLÁNÍMI NA 

STEJNÉ ČÍSLO 

(INST) 

 
 (od 0 do 9; 0=30 sekundy, 1=60 sekundy, 2=90  

     sekundy, …, 9=300 sekundy) 

ČEKÁNÍ MEZI 

TECHNOLOGICKÝ

MI NEBO 

TESTOVACÍMI 

HOVORY NA 

STEJNÉ ČÍSLO 

(INST) 

 
 (minut, od 01 do 99;  

         00=30 sekundy, tovární nastavení 02) 

DOBA TRVÁNÍ 

HOVORU NA 

KAŽDÉ ČÍSLO  

(INST) 

  (sekundy, od 15 do 60) 

DÉLKA HOVORU 

CLI 

(INST) 
  (sekundy, od 00 do 99; tovární nastavení 10) 

AUTOMATICKÁ 

ODPOVĚĎ  

(INST) 
 

 (počet zazvonění, od 1 do 9;  

      0= odpověď deaktivována; tovární nastavení 2) 

FUNKČNOST PO 

AUTOMATICKÉ 

ODPOVĚDI 

(INST) 

 

 režim programování 

 přímé spojení s kabinou 

ČAS PŘIPOJENÍ 

PO 

AUTOMATICKÉ 

ODPOVĚDI  

(INST) 

  (minut, od 1 do 9) 

GENEROVÁNÍ 

DTMF  

(INST) 
 

 DTMF generované mobilní sítí 

 DTMF generované Helpy 2W-4G.VoLTE 

     (doba trvání DTMF=X · 50ms; 2 tovární  

     nastavení) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

VYPNUTÍ 

ROAMINGU  

(INST) 
  (MCC)  (MNC)  

OPĚTOVNÉ 

ZAPNUTÍ 

ROAMINGU 

(INST) 

 

ZADÁNÍ PIN SIM 

KARTY  

(INST) 
 …  (PIN)  …  (PIN)  

VYPNUTÍ 

ŽÁDOSTI O PIN 

SIM KARTY 

(INST) 

 …  (PIN)   

NASTAVENÍ 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

(INST) 

 

 GSM 

 GSM /UMTS 

 UMTS 

 LTE 

 UMTS / LTE 

 GSM / LTE 

 GSM / UMTS / LTE 

NASTAVENÍ 

FUNKCE RELÉ  

(INST) 
 

 
Relé 

 stejné chování jako výstup AI 

 stejné chování jako výstup AR 

 sepnutý při ztrátě napájení 

 dveře otevřít 

 sepnutý po celou dobu trvání alarmu 

 sepnutý, pokud je stisknuté nějaké tlačítko alarm 

 aktivní při absenci telefonní linky 

 aktivní při vybití baterie 

REŽIM PROVOZU 

RELÉ 

(INST) 
 

 
Relé 

 neměnný stav 

 přerušované (500 ms sepnuté / 500 ms rozepnuté) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

ODEČET SÍLY 

SIGNÁLU 

MOBILNÍ SÍTĚ 

(INST/OPER) 

 

 
 

Čísla slyšená nebo přečtená Kvalita 
0 chybí signál 

1 nízká úroveň signálu 

(připojení není zaručené) 

2 střední úroveň signálu 

3 dobrá úroveň signálu 

4 vysoká úroveň signálu 
 

NASTAVENÍ 

ZESÍLENÍ PŘÍJMU 

(INST) 
 

 (hodnota, od 1 do 6; 3 tovární nastavení;  

      upravujte pouze v případě, že je to opravdu  

      nutné) 

NASTAVENÍ 

ZESÍLENÍ 

PŘENOSU  

(INST) 

 

 (hodnota, od 1 do 7; 4 tovární nastavení;  

      upravujte pouze v případě, že je to opravdu  

      nutné) 

TRVÁNÍ TÓNŮ 

DTMF V ČASECH 

MIMO PÁSMO 

(INST) 

 

…  (hodnota, od 0 do 255;  

             doba trvání DTMF = (X…X)·10 ms; 

             10 výchozí hodnota (= 100 ms);  

             upravujte pouze v případě, že je  

             to opravdu nutné) 

 

DÉLKA TÓNU 

DTMF V ČASECH 

MIMO PÁSMO 

(INST) 

 

 (hlasitost, od 0 do 9; 5 tovární nastavení;  

      upravujte pouze v případě, že je to opravdu 

      nutné) 

NASTAVENÍ APN  

(INST) 

(pouze přes SMS) 
 APN[,user,pwd]  

ODESÍLÁNÍ 

DATOVÝCH 

OZNÁMENÍ NA E-

STANT WEB 

(INST) 

 

 odesílání vypnuto 

 odesílání zapnuto 

ZVÝŠENÍ 

HLASITOSTI 

IDENTIFIKAČNÍ 

ZPRÁVY 

(INST) 

  (hodnota, od 0 do 5) 

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 

BATERIE 

(INST) 

  (hodnota vyjádřená v mV) 

ODEČET NAPĚTÍ 

EXTERNÍHO 

NAPÁJECÍHO 

ZDROJE 

(INST) 

  (hodnota vyjádřená v mV) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

TEST ALARMŮ 

(INST)  

 tlačítko alarm 

 alarmy baterie 

 pravidelné automatické testovací volání 

 alarm selhání připojení komunikátoru 2W 

 alarm vypršení platnosti SIM 

 alarm diagnostiky komunikátoru 2W 

 alarm výpadku externího napájení 

 pomocný alarm 

 upozornění na ukončení poplachu 

 

Místní programování prostřednictvím webového 
prohlížeče 

Zařízení Helpy 2W-4G.VoLTE (pouze modely vybavené Wi-Fi) můžete 

naprogramovat prostřednictvím webového prohlížeče připojením chytrého 

telefonu, tabletu nebo počítače ke generované síti Wi-Fi zařízení Helpy 2W-

4G.VoLTE. 

➢ Připojte svůj smartphone, tablet nebo počítač k síti Helpy 2W-xG. 

➢ Spusťte svůj webový prohlížeč a zadejte do adresního řádku:  

 192.168.4.1 

➢ Zadejte heslo zařízení Helpy 2W-4G.VoLTE (z výroby: 0). 

➢ Zadejte přístupové heslo k webovému serveru (z výroby: 123456). 

➢ Klikněte na Enter!. 

Místní programování prostřednictvím karty mikro 
SD 

Je možné použít kartu mikro SD: 

- programování systému Helpy 2W-4G.VoLTE 
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- aktualizovat firmware zařízení Helpy 2W-4G.VoLTE 

- přizpůsobit zprávy Helpy 2W-4G.VoLTE. 

Místní programování prostřednictvím softwaru e-
stant 

Pomocí proprietárního USB/sériového kabelu a speciálního softwaru e-stant lze 

Helpy 2W-4G.VoLTE programovat přes počítač. 

Software e-stant umožňuje také: 

- aktualizovat firmware zařízení Helpy 2W-4G.VoLTE 

- přizpůsobit zprávy Helpy 2W-4G.VoLTE 

- připravte si kartu mikro SD, která se bude používat pro programování, 

přizpůsobení zpráv a aktualizaci firmwaru Helpy 2W-4G.VoLTE. 

e-stant si můžete stáhnout pomocí odkazu: 

https://www.esse-ti.it/download/richiesta-software 

Dálkové programování přes e-stant web 

Přes aplikace e-stant web je možné dálkově programovat zařízení Helpy 2W-

4G.VoLTE: 

https://e-stant.esse-ti.it/ 

Aplikace e-stant web dále umožňuje přijímat datová oznámení o událostech 

Helpy 2W-4G.VoLTE. 

 

 

 

 

 

Pokyny k používání karty micro SD, e-stant a e-stant web si můžete stáhnout 

na následujícím odkazu: 

http://webshare.esse-ti.it/guide.zip 
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Programování přes SMS 

Veškeré programování, které lze provádět místně prostřednictvím místního 

telefonu, lze provádět prostřednictvím SMS. 

Programování prostřednictvím SMS lze provádět z jakéhokoli mobilního 

telefonu nebo jiného zařízení schopného odesílat SMS.  

Ze zařízení Helpy 2W-4G.VoLTE je odesláno oznámení SMS o úspěšném 

naprogramování na číslo, které odeslalo programovací SMS. 

UPOZORNĚNÍ 

Programování pomocí SMS odeslaných přes internet nemusí být 

úspěšné, pokud není dodržen požadovaný formát. 

FORMÁT ZPRÁVY 

Každá programovací SMS musí obsahovat heslo, které umožňuje přístup k 

programování, a kódy programování, které se má provést.  

Formát zprávy musí být následující: 

Et.he *xxx# c..c c..c 

Kde: 

Et.he  : začátek programovacího řetězce   

*xxx#     : řetězec hesla (výchozí instalační heslo xxx = 0) 

c..c  : programový kód  

Programovací řetězce a kódy musí být odděleny mezerou. 

Programovací kódy naleznete v příslušných kapitolách. 

FORMÁT OZNAMOVACÍ ZPRÁVY 

Formát oznamovací zprávy pro uživatele, který odeslal programovací SMS, je 

podobný formátu programovací zprávy: 

Et!he *xxx# c..c c..cERROR 

Kde: 

Et!he              : začátek řetězce  

*xxx#  : řetězec hesla (výchozí instalační heslo xxx = 0) 

c..c   : přijatý programový kód 

c..cERROR  : odmítnutý programový kód 
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POUŽITÍ 

Místně 

 : zvedněte místní telefonní sluchátko  

 : zvedněte místní telefonní sluchátko a volte   pro vstup do programování 

 

MÍSTNÍ POUŽITÍ 

KONVERZACE S KOMUNIKÁTORY 

 KOMUNIKÁTOR KABINY (ID 01) 

  KOMUNIKÁTOR KABINY (ID 01) 

  KOMUNIKÁTOR ID 02 

  KOMUNIKÁTOR ID 03 

  KOMUNIKÁTOR ID XX (04~16) 

PROGRAMOVÁNÍ 
 …  

KONVERZACE S KOMUNIKÁTORY 

  KOMUNIKÁTOR KABINY (ID 01) 

  KOMUNIKÁTOR ID 02 

  KOMUNIKÁTOR ID 03 

  KOMUNIKÁTOR ID XX (04~16) 

  DEAKTIVOVAT VŠE 

EXTERNÍ VOLÁNÍ    <TELEFONNÍ ČÍSLO> 

OVLÁDÁNÍ RELÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 
   

   

Použití na dálku s Helpy 2W-4G.VoLTE v klidovém 
stavu 

➢ Zavolejte na Helpy 2W-4G.VoLTE a počkejte na odpověď. 

➢ Poslechněte si identifikační zprávu výtahu, pokud existuje. 

➢ Vytočte: 

 pro připojení s komunikátory kabiny (ID 01) 

 pro připojení s komunikátory ID 02 

 pro připojení s komunikátory ID 03 

 pro připojení s komunikátory ID XX (04~16) 

anebo 
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➢ Vytočte <klíčové slovo>  (tovární nastavení: ) pro vstup do 

programování. 

➢ Nyní můžete provádět veškeré programování a připojovat se s 

komunikátory. 

POUŽITÍ NA DÁLKU S HELPY 2W-4G.VOLTE V KLIDOVÉM STAVU 

PROGRAMOVÁNÍ …  

PŘIPOJENÍ S KOMUNIKÁTOREM 

 KOMUNIKÁTOR KABINY (ID 01) 

 KOMUNIKÁTOR ID 02 

 KOMUNIKÁTOR ID 03 

 KOMUNIKÁTOR ID XX (04~16) 

  VYPNUTÍ KOMUNIKACE 

OVLÁDÁNÍ RELÉ OTEVÍRÁNÍ 

DVEŘÍ 
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HLÁŠENÍ 

LED alarmu / testovacího volání (žlutá) 

Alarm nouzového volán 

 

Alarm nouzového volání pozastaven 

 

Jiné alarmy - Testovací hovor  

 

LED LED kontrolka intenzity signálu mobilní sítě 
(zelená)  

Bez signálu 

 

Nízká úroveň signálu (síť 2G/3G/4G; VoLTE není k dispozici; připojení není 

zaručeno)  

 

Střední úroveň signálu (síť 2G/3G/4G; VoLTE není k dispozici) 

 

Dobrá úroveň signálu (síť 2G/3G/4G; VoLTE není k dispozici) 

 

Vysoká úroveň signálu (síť 2G/3G/4G; VoLTE není k dispozici) 
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Nízká úroveň signálu (síť 4G; VoLTE k dispozici; připojení není zaručeno) 

 

Střední úroveň signálu (síť 4G; VoLTE k dispozici) 

 

Dobrá úroveň signálu (síť 4G; VoLTE k dispozici) 

 

Vysoká úroveň signálu (síť 4G; VoLTE k dispozici) 

 

LED stavu zařízení (červená) 

Normální provoz bez alarmu 

 

Alarm  

 

Probíhá hlasové připojení  

 

Žádná baterie nebo slabá baterie (max. 1 h pohotovostního provozu)  

 

Chyba připojení komunikátoru 2W nebo problém na sběrnici  

 

Žádná telefonní linka  
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Závada tlačítka  

 

LED stavu napájení (modrá) 

Připojený externí zdroj napájení - baterie s maximálním nabitím 

 

Připojený externí zdroj napájení - baterie s dobrým nabitím 

 

Připojený externí zdroj napájení  - baterie s průměrným nabitím 

 

Připojený externí zdroj napájení  - baterie s nízkým nabitím 

 

Připojený externí zdroj napájení  - nepřipojená nebo poškozená baterie 

 

Nepřipojený externí zdroj napájení - baterie s dostatečným nabitím pro 

zajištění více než 7 h pohotovostního provozu 

 

Nepřipojený externí zdroj napájení - baterie s dostatečným nabitím pro 

zajištění 7 h pohotovostního provozu 

 

Nepřipojený externí zdroj napájení - baterie s dostatečným nabitím pro 

zajištění 2 h pohotovostního provozu 

 

Nepřipojený externí zdroj napájení - baterie s dostatečným nabitím pro 

zajištění 1h pohotovostního provozu 
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Indikátor pro odeslaný alarm (žlutý) 

Alarm  

 

Indikátor pro zaznamenaný alarm (zelený) 

Probíhá hlasové připojení  

 

Oznámení o testovacím volání se nezdařilo (EN 81-

28:2018) 

Na znamení neúspěšného periodického testovacího volání budou kontrolky 

Odeslaný alarm a Zaznamenaný alarm blikat proti sobě až do dalšího 

úspěšného testovacího nebo alarmového volání. 

Indikátor pro odeslaný alarm  

 

Indikátor pro zaznamenaný alarm  
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PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ 

Výrobce Esse-ti S.r.l. prohlašuje, že typ zařízení Helpy 2W-4G.VoLTE je v 

souladu se směrnicemi 2014/30/EU - 2014/33/EU - 2014/35/EU.  

Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na této internetové adrese:  

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita 
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