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RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Ez az ajtó-/ablakriasztó  a riasztást egy mágneses érintkezőn 
keresztül váltja ki. 
A készülék tápfeszültségét három db 1,5 V-os gombelem 
adja.  
Feltétlenül kerüljük el annak a lehetőségét, hogy víz kerüljön 
a készülékre. A nem szakszerű használat a készülék 
meghibásodását eredményezi. A készülék egyetlen részét se 
változtassuk meg vagy építsük át. 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
Az ennek a kezelési utasításnak a be nem tarásából 
eredő károkra nem vonatkozik a garanciális 
kötelezettségünk!  
A következményes károkért nem vállalunk semmiféle 
felelősséget! 
Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból tilos az ajtó-
/ablakriasztó készülék önkényes átépítése és/vagy 
megváltoztatása! 
Az ajtó-/ablakriasztó készülék és az elemek nem valók 
gyerek kezébe. 
A gombelemek különleges hulladéknak számítanak, és ezért 
ne dobjuk a háztartási hulladék közé. A kimerült elemek 
szakszerű eltávolítására a szakkereskedelemben erre a célra 
fenntartott gyűjtőládák szolgálnak. 
Az elemek berakásakor ügyeljünk a helyes polaritásra! 
Ügyeljünk arra, hogy ne záródhassanak rövidre az elemek, 
ne dobjuk tűzbe, és ne is próbáljuk újra tölteni őket. Ezekben 
az esetekben robbanásveszély áll fenn. 
Ha az ajtó-/ablakriasztót hosszabb ideig nem fogjuk 
használni, vegyük ki a gombelemeket a teleptartóból, mivel 
egyébként kifolyhatnak. 
Vigyázat! Hangos riasztási hangjelzés! 
Ne tegyük ki hallószervünket hosszabb időn át ennek a 
hangnak, mert súlyos halláskárosodás lehet az eredménye! 
KEZELÉS 
1. Elemcsere 
Vegyük figyelembe ehhez a biztonsági előírásokat is! 
Ha halkabbá válik a riasztási hangjelzés, akkor ki kell 
cserélni az elemeket. Toljuk fel ehhez a készülékház 
elülsőoldalán lévő teleptartót a nyíl irányába. 
Cseréljük ki mindig az összes elemet egyszerre, és csak 
azonos típusú új elemeket tegyünk be, pl. 3xLR44 típust. 
Ügyeljünk közben a „+” és „-„ polaritás-jelzésre. (A jelölést a 
teleptartó belsejében találjuk!) Végül zárjuk újra le a 
teleptartót. 
2. Felszerelés 
főkészülék 
kapcsoló ajtó-/ablakriasztó mágneses érintkező 
teleptartó 
Rögzítsük az ajtó-/ablakriasztót (főkészülék) az önragadó 
szalag segítségével az ablak vagy az ajtó oldalára. 
A mágneses érintkezőt rögzítsük vele párhuzamosan az 
önragadó szalag segítségével az ablak vagy az ajtó keretére. 
Zárt ajtó vagy ablak esetén a két alkatelem közötti távolság 
ne legyen több 8 mm-nél. 
Toljuk a kapcsolót az „ON” (be) állásba. Az ablak vagy az 
ajtó kinyitásakor felhangzik a riasztási hangjelzés. A 
kapcsoló „OFF” (ki) állásában az ajtó-/ablakriasztó üzemen 
kívül van. 
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