
AIarm na kolo
s otřesovým ěidlem

A|arm s čid|em otřesu a se sirénou.
Ve|mi jednoduché pouŽití; ideální doptněk pro zabezpečení kola, mopedu, skúfne či .
motocyk|u' a|e také např. sekaček, voziků a jiného nářadí'

VIožení bateril, instalace.
. odsuňte krytku pouzdra baterií (pod sirénou) ve.směru šipky
l Ke konektorúm připojte baterii, v|oŽte do pouzdra a zajistěte zasunutím krytky
. MontáŽní po|oha je kódovacími t|ačítky směrem nahoru (z důvodu odolnosti p.roti

vodě)
. Nasaďte a|atm na trubku (standardně sedlová trubka) a zajistěte přiloŽenými šroub{<y

Nastavení přistroje:

Alarm je chráněn čtyřmístným hes|em, z uýroby je nastaveno heslo na 'ÁBcA". Pokud je
baterie vyjmuta dé|e neŽ cca 30 sekurd, Vámi nastavené heslo se automaticky zruší ia je
nastaveno továmí heslo.

Změna hes|a:
. Z výroby ie nastaveno hes|o ,'ABGA"
. V k|idovém stavu stiskněte tlačítko 'A" na cca 3 sekundy, ozve se krátké pípnutí
. Zadejte staré hes|o, správně zadané hes|o je potvrzeno trojitým pípnutím.
. Poté zadejte nové heslo (kombinace čtyř písmen)' zadané hes|o bude potvrzeno

trojitým pÍpnutím.
. Pokud zadáte chybně staré heslo nebo dojde k chybě (d|ouhé pauze) při zadáwání

nového hes|a, a|arm jedenkrát dlouze pípne a vrátí se zpět do uj'chozího stavu

Nastavení citlivosti:
. Z výroby ie nastavena cit|ivost na'"střední..
. V k|idovém stavu stiskněte a pňdrŽte t|ačítko ,'C..' ihned po stisknutí tlačÍtka ahrm

jedenkrát krátce pipne a po cca 2 sekundách indikuje nastavenou úroveň počtem
pípnutí:

o Vysoká cit|ivost - jedno pípnutí
o Střední cit|ivost - dvě pÍpnotí
o Nízká citlivost _ tři pípnutí

. T|ačítko C poté uvo|něte

. KaŽdým stiskem a přidrŽením tlačítka C se úroveň cit|ivosti změní, pro změnu na\fámi
poŽadovanou úroveň tedy stiskněte a přidržte t|ačítko C opakovaně, dokud neusýšíte
indikaci Vámi poŽadované úrovně-
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PouŽití přístroje:

zajištění/odiištění atarmu:
. Pro zajištění a|armu stiskněte t|aěítko "B" na cca 3 sekundy, zajištění je potvzeno

krátlcým pípnutím. Aby by|a umoŽněna změna polohy po zajištění a|armu, je vlpfistroji
prod|eva po zajiŠtěnÍ v délce 5 sekund.

. Pro odjištění alarmu zadejte hes|o, odjištěnÍ je potvzeno trojitým pípnutím' zadánÍ
chybného hes|a je indikováno dlouhým pípnutím.

o Pokud zadáte čýňkrát chybrre hes|o' t|ačítka se na 3 minuty deáktivují.

Alarm:
Pokud je alarm zajištěn a dojde ík otřesu a|armu (pohybu střeŽeného předmětu)' a|arm
nejprve pětkrát zahouká, pokud pol'nyb pokračuie, rozhouká se siréna na .| 5 sekund.
Krátký.pohyb a|armu (změna po|ořqt ko|a ve stojanu apod.) tedy pouze upozorní na změnu
po|ohy, sirénu spustí aŽirohyb de|ši neŽ cca 5 sekund.

Technické parametry:

. ochrana čýřmístným koderrr

. 3 úrovně nastavení cit|ivosti ěid|a

. H|asitost sirény >105dB.

. Voděodo|né provedení (pň dodŽení montáŽní po|ohy' ne|ze ponořit do vódy)

. Napájení: 9V baterie 6F22 (mení souěástí)

. Provozní tep|ota: -15 aŽ +75c

Upozorněni:

. Doporučujeme pouŽití a|ka|kih/ch baterií

. Pokud se sniŽuje h|asitost sirény' vyměňte baterii

. Pokud a|arm de|ší dobu nepouŽíváte, vyjměte baterii, zabráníte pňpadnému vytečení.

. PouŽité baterie a vyslouá|ý přístro.1 nevyhazujte do komuná|ního odpadu, a|e
odevzdejte na místech zpětÍného odbéru

Záruka a servis:
Na \^irobek je poskytována zárukav dé|ce24 měsíců.
Záruka se nerztahuje na poškození způsobená pouŽitím, které není v souladu s Návodem
k pouŽití např. nevhodnou instalaď, zkratem, vyteěením baterií, mechanickým poškozením
apod. Záruka se dá|e neuztahu'je rna běŽné opotřebení.


