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Rendeltetésszerű használat: 
Ez az utazáshoz használható belépés-riasztó ajtók és ablakok biztosítására szolgál.  A 
termék akusztikus riasztást vált ki, ha a biztosított ajtót vagy ablakot kinyitják.  
A riasztó ezen kívül zseblámpa funkcióval is rendelkezik.  
A tápellátásról 2 db 3 V-os gombelem (típus: CR2032) gondoskodik.  
A riasztó kizárólag száraz beltéri helyiségekben való használatra alkalmas.  
A fentiektől eltérő alkalmazás tilos, és a termék meghibásodását okozhatja, ami 
rövidzárlat, tűz stb. kockázatával jár. 
A készülék egyetlen részét sem szabad átalakítani vagy átépíteni. Feltétlenül tartsa be 
a jelen használati meg, hogy szükség esetén később is fellapozhassa. 
A szállítás tartalma útmutató biztonsági előírásait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót, és őrizze 
• Ajtó-ablak biztonsági uti riasztó 
• 2 db CR2032 gombelem 
• Használati útmutató 
Jelkép-magyarázat 

A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget 
fenyegeti veszély, pl. áramütés. 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy 
működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 
A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési utasításokra utal.  

 
Biztonsági előírások 
A használati útmutató figyelmen kívül hagyásával okozott károk esetében elvész 
a garancia. A következményes károkért, és a szakszerűtlen kezelésből  vagy a 
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi 
károkért  nem vállalunk felelősséget! A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül 
figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.  
• Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány 
(CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, 
erős rázkódásnak vagy nagy mechanikai igénybevételnek. 
• Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek kis időre van szüksége, hogy 
stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérséklethez, mielőtt még 
használatba vehetnénk. Várjon ezért, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, 
és  
csak azután helyezze üzembe.   
• Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől gondosan elzárva 
tárolja. 
• Amennyiben kétsége lenne a készülék helyes használatával vagy a biztonságával 
kapcsolatban, forduljon megfelelő képzettségű szakemberhez.    
• Sose hagyja szabadon heverni a csomagolóanyagokat. A műanyagfóliák, -tasakok 
stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermekek kezében, fulladást okozhatnak.  
• Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor 
helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. 
• A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas. 
• Vegye figyelembe, hogy az úti ajtóvédő riasztó a riasztás megszólalásakor kb. 95 dB 
hangerőt bocsát ki.  Ezért sohase tartsa a terméket közvetlenül a füléhez.  
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés 
következtében is megsérülhet. 
• A feszültségellátásához kizárólag két CR2032 típusú 3 V-os gombelemet szabad 
használni.  
• Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az 
elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési 
rendszabályait is. 
• Karbantartási, javítási és illesztési munkákat csak megfelelően képzett szakember, 
illetve szakszerviz végezhet. 
Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 
 
 
Elemek kezelése: 
• Az elemek nem valók gyerekek kezébe. 
• Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.  
• Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy 
gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
• Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon 
ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.  
• Az elemeket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Robbbanásveszély! 
• Soha ne szedjen szét elemeket! 
• A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbbanásveszély! 
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket  (pl. tárolás esetén), vegye ki belőle az 
elemeket, hogy az elem kifutása által okozott kárt elkerülje.  
 

Felszerelés és üzembe helyezés 
A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való 
használatra alkalmas. 
• Az első üzembe helyezésnél vegye ki az esetleg a 
termékben lévő elem-szigetelőt.  
• Húzza ki az ajtó-érintkezőt a riasztó házából.  
• Távolítsa el a biztosítékot, amely a két fém érintkezőt 
összetartja.  

Vegye figyelembe, hogy ha a biztosíték el van távolítva,  kiváltódhat az akusztikus 
riasztás. 
• Tegye fel az ajtóvédő riasztót a baloldali képen látható módon az ajtóra ill. az ablakra.  
 
A riasztó most üzemkész állapotban van.  
Ha az ajtót ill. az ablakot kinyitják, a riasztó erős hanggal riaszt.  
A riasztást deaktiválni lehet, úgy, hogy az ajtó-érintkező fém-érintkezőire ismét ráteszi a 
biztosítékot.  
Ha nem használja a riasztót, tegye be az ajtó-érintkezőket a tartóba.  
 
Kézilámpa funkció 
Az úti ajtóvédő riasztó zseblámpa funkcióval is rendelkezik.  
Nyomja meg a gombot a termék elején a baloldali képnek megfelelően.  
A fehér LED világít.  
 
 
Elemcsere 

Ha a riasztás hangerejének csökkenését észleli, cserélje ki az 
elemeket.  
A szabályos elemcsere menete a következő: 
• Vegye le az elemtartó rekesz fedelet. 
• Vegye ki a két elhasznált elemet.  
• Tegyen be a pólusokra ügyelve (a pozitív pólusnak felfelé 
kell mutatnia) két új (2032 típusú) gombelemet az 
elemtartóba. 

• Tegye vissza az elemtartó fedelét.  
Karbantartás és tisztítás 
Az ismertetett elemcserén kívül a készülék nem igényel 
karbantartást. 
A termék külső felületének tisztításához elegendő egy tiszta, 

száraz és puha ruha használata.  
Ne használjon agresszív tisztítószereket.  
 
Eltávolítás 
a) Általános tudnivalók 
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.  
 
b) Elemek és akkumulátorok  
Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelési rendelet) az összes 
elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni. 
A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a 
háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A főbb 
nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = 
ólom. 
Az elhasznált elemeket, akkukat, gombelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén 
lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gombelemeket 
forgalmazó boltokban.  
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul környezete védelméhez! 
 
Műszaki adatok 
Üzemi feszültség: 2 db gombelem (típus: CR2032) 
Elem élettartama: kb. 45 perc tartós riasztásnál 
kb. 12 hónap készenléti állapotban 
Hangnyomás: kb. 95 dB(A) 1m távolságnál 
Üzemi hőmérséklet tartomány: -15°C... +60°C 
Súly: kb. 30 g (elemekkel együtt) 
Méret (Ma x Szé x Mé): kb. 74 x 35 x 13 mm 
 


