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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODELL AL 07 
KEZELŐSZERVEK 
1. Acél kábel 
2. Zár dugasz 
3. Zárszerkezet burkolat fedél 
4. Porvédő burkolat 
5. Hengerzár 
6. Lámpa kapcsoló 
7. Kulcs LED-del 
8. A kerékpár vázra felerősítő bilincs 
9. Figyelmeztető fény 
10. Beállító gomb 
11. A lakat háza 
12. Hangszóró 
A SZÁLLÍTÁS TARTALMA 
• Riasztó zár AL 07 
• A kerékpár vázra felerősítő bilincs 
• Egy kulcs LED-del, elemekkel és egy tartalék kulcs 
• Használati útmutató 
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
• A riasztó zár üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig az egész útmutatót, a megfelelő használathoz fontos 
ismereteket tartalmaz. 
• Az elemeket és akkukat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni!  
Az elemeket az elhasznált elem gyűjtőhelyeken le kell adni. 
A csomagolóanyagok szelektív ártalmatlanítása kíméli a környezetet. 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. 
• Az erős hangjelzése (105 dB) halláskárosodást okozhat. 
• A készülék vízálló és használható a szabadban, csak ne merítse teljesen víz alá. 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI UTASÍTÁSOK 
• A terméket, miután elhasználódott, ne dobja a normális háztartási hulladék közé, hanem adja le egy elektromos és 
elektronikus hulladék gyűjtőhelyen. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. 
• Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra hasznosíthatók.  A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik 
értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. 
• A helyi hatóságnál informálódjon a hulladékgyűjtő helyekről. 
 
ELEMEK SELEJTEZÉSE 
• Az elemeknek nincs helye a háztartási hulladékok között. Felhasználóként törvény kötelezi az elhasznált elemek leadására. 
Az elhasznált elemeket a környékén lévő nyilvános gyűjtőhelyen adhatja le, vagy bárhol, ahol az adott típusú elemeket 
értékesítik. 
 
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE 
A riasztó zárba való elemet nem szállítjuk vele  
• Vegye ki a riasztó zárat a kerékpár vázra felerősített tartóból 
• Csavarja ki kereszthornyú csavarhúzóval a ház hátoldalán a zár ház fedél csavarját (3). 
• Csúsztassa ki felfelé a fedelet a zár házából. Itt láthatja az elemtartó rekeszt. 
• Csavarja ki az elemtartó fedél négy csavarját egy kereszthornyú csavarhúzóval és vegye le a fedelet. 
• Helyezze be a polaritásnak megfelelően a 9 V-os elemet. 
• Szerelje vissza az elemtartó fedelét és a zár burkolat fedelét. 
 
A LED-es kulcsba való elemeket vele szállítjuk.  

• Nyissa fel egy kereszthornyú csavarhúzóval a kulcson lévő csavart és billentse fel a fedelet. 
• Cserélje ki a lemerült elemeket új CR 1220 3 V-os lítium elemekre. Vigyázzon a helyes polaritásra. 
• Zárja vissza a fedelet és csavarja vissza a csavart. 
 
Biztonsági előírások 
• Ne hevítse fel az elemeket és ne dobja őket tűzbe. 
• Az elemeket ne tegye ki nedvesség hatásának. 
• Az elemeket nem szabad rövidre zárni, robbanásveszély. 
 
A VÁZRA FELERŐSÍTÉS 
• Szerelje fel a kerékpár vázra egy alkalmas helyen a felerősítést, úgy, hogy az a kerékpározást ne akadályozza. 
• A ház felerősítő csapját nyomja be 45°-os szög alatt a vázra szerelt tartó hornyába. 
• A riasztó zárat 45°-ban az óramutató járásával ellentétesen elforgatva biztosan és szilárdan be van erősítve a kerékpár 
vázon lévő tartóba. 
• A levételhez fordítsuk el ütközésig a riasztó zárat 45°-ban az óramutató járásának irányában, majd húzzuk ki a vázra 
szerelt tartóból. 
 
A RIASZTÓ ZÁR HASZNÁLATA 
• A porvédő fedél (4) legyen mindig zárva, ha a kulcs nincs éppen a zárban. 
• Nyissa fel a porvédő fedelet (4) és dugja a kulcsot a hengerzárba. 
• Forgassa el a kulcsot az óramutató járásának irányában és húzza ki az acél kábelt a zár dugójával (2) a házból. 
• Fűzze át az acél kábelt a kerékpár vázán és egy szilárd tárgyon. Dugja újra vissza a zár dugót (2) a zártestbe. 
 
A RIASZTÁS AKTIVÁLÁSA 
• A riasztó zárnak két független riasztási funkciója van: 
Kábel felügyelet elvágás ellen és mozgásjelzés. 
• A kábelfelügyelet funkciót a riasztó zár bezárásával, - mihelyt a hangjelzés elhangzik - aktiválja. 
• A mozgásérzékelő aktiválásához a hangjelzés után a sárga beállító gombot (10) addig kell megnyomva tartani, amíg két 
hangjelzés el nem hangzik. 
 
RIASZTÁSI FUNKCIÓK 
• Ha az acélkábelt átvágják, 30 másodpercig szól a riasztó sziréna. Erre akkor is sor kerül, ha a mozgásérzékelő nincs 
aktiválva. 
• Ha a mozgásérzékelő aktiválva van és a riasztó zárat megmozdítják, három csipogó hang hallatszik. Ha a mozgás, a rá 
következő 5 másodpercen belül folytatódik, működésbe lép a második riasztási fokozat, a riasztó sziréna 20 másodpercen 
keresztül szól és a vörös LED villogni kezd. Ezután a riasztó sziréna kikapcsol. Ha a mozgásérzékelő a következő 5 
másodpercen belül még mindig mozgást érzékel, a riasztó sziréna újra megszólal. 
 
A RIASZTÁS DEAKTIVÁLÁSA 
• Nyissa fel a porvédő fedelet (4) és dugja a kulcsot (6) a hengerzárba (5). Fordítsa jobbra a kulcsot és húzza ki a zár 
dugaszolóját. a zárból. A riasztó zár ezzel deaktiválva van. 
• Ha ehhez a művelethez túl sok időre van szüksége, akkor esetleg működésbe léphet a riasztás. 
 


