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Zámek na kolo s alarmem                                 
 

 
 
 

Obj. č.: 86 07 45 
 

 

 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zámku na kolo s alarmem.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu           
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

S patentovaným  
držákem na rám 
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Účel použití 
 
Tento výrobek slouží pro zabezpečení jízdního kola proti odcizení.  

 

Rozsah dodávky 
 

• Zámek na kolo s alarmem 
• Držák na rám 
• Jeden klíč s LED a baterií + jeden náhradní klíč 
• Návod k použití 

 
 

 
 

Popis výrobku 
 
 

1. Ocelové lano  7.  Klíč s LED 
2. Pojistný kolík  8.  Držák na rám 
3. Kryt zámku  9.  Kontrolka alarmu 
4. Prachovka 10. Nastavovací tlačítko  
5. Cylindrická vložka 11. Pouzdro zámku 
6. Podsvětlené tlačítko 12. Reproduktor 

 
 
 
 
 

 

Vložení baterie 
 

Do zámku s alarmem ( baterie není součástí dodávky) 
 

• Sundejte zámek s alarmem z držáku na rámu. 
• Povolte šroubek na zadní straně pouzdra zámku. 
• Vysuňte na stranu víčko přihrádky baterie 
• Povolte 4 šroubky krytu baterie a vyjměte jej ven. 
• Vložte baterii 9 V, dodržte správnou polaritu. 
• Dejte zpět a přišroubujte kryt i víčko přihrádky baterie. 

 
Do klí če s LED (baterie je součástí dodávky) 
 

• Povolte šroub nacházející se na Vašem klíči pomocí Phillips šroubováku a odstraňte víčko. 
• Vyměňte vybitou baterii za novou lithiovou baterii typu CR 1220, 3 V, dodržte správnou 

polaritu. 
• Nasaďte víčko zpět a zajistěte šroubkem. 
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Použití držáku na rám 
 

• Připojte podstavec držáku na takové místo rámu kola, kde nebude překážet při jízdě. 
• Aby do držáku zámek s alarmem správně zapadnul, vkládejte jej pootočený o 90° oproti 

upínacím šroubům držáku na rám. 
• Poté pootočte zámkem s alarmem o 90° proti sm ěru hodinových ručiček a zámek by měl nyní 

pevně zapadnout do držáku. 
• Při vyndavání zámku s alarmem z držáku jím pootočte o 90° po sm ěru hodinových ručiček a 

vytáhněte jej z držáku. 
 

Obsluha zámku s alarmem 
 

• Pokud není klíč v zámku, měl by být zámek zakryt prachovkou (4). 
• Odstraňte prachovku a vložte klíč do zámku (5). 
• Otočte klíčem po směru hodinových ručiček a vytáhněte pojistný kolík (2). 
• Natáhněte ocelové lano kolem pevného objektu (např. zábradlí), provlékněte rámem kola           

a zastrčte pojistný kolík (2) zpět do otvoru v těle zámku. 
 

Aktivace alarmu 
 

• Tento zámek s alarmem má dva nezávislé alarmy: 
Zajištění proti přestřižení ocelového lana a senzor otřesu. 

• Funkce zajištění proti přestřižení ocelového lana je aktivována v okamžiku uzamčení                  
a uslyšíte pípnutí. 

• Chcete-li aktivovat senzor otřesu, stiskněte a podržte stisknuté žluté tlačítko dokud  
neuslyšíte 2 pípnutí. 

 

Funkce alarmu 
 

• Pokud přestřihnete ocelové lano, rozezní se na 30 sekund siréna. K této aktivaci dojde i 
tehdy, není-li aktivován senzor otřesu. 

• Pokud je aktivován senzor otřesu a dojde k pohybu zámku, alarm se rozezní třikrát. 
Pokud se nepřestane zámek pohybovat v průběhu následujících 5 sekund, druhá úroveň 
alarmu zesílí svou intenzitu: siréna bude znít 20 sekund a červené LED začnou blikat. Poté 
se siréna vypne. Siréna se rozezní znovu, pokud je v následujících 5 sekundách rozpoznán 
další pohyb. 

 

Vypnutí alarmu 
 

• Odstraňte prachovku (4) a vložte klíč (6) do zámku (5). Otočte klíčem po směru hodinových 
ručiček a vytáhněte pojistný kolík ze zámku. Tím dojde k deaktivaci alarmu. 

• Pokud činností výše trvají nepřiměřeně dlouho, může dojít k aktivaci alarmu. 
 

 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.         
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných                     
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zámku na kolo. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské 
hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

 
K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky               
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly            
poškodit povrch výrobku.  
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!               
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány                      
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Technické údaje 
 

 

Napájení:  9 V DC (zámek), 3 V CR2012 (klíč)  
Průměr ocelového lana: 10 mm 
Délka ocelového lana: 1200 mm 
Hlasitost sirény: 105 dB 
Voděodolné: Ano 
Hmotnost: 465 g (včetně baterie) 
Rozměry (Ø x D): 10 x 1200 mm 
 

Záruka  
 

Na zámek na kolo s alarmem poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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