
Handleiding op de binnenkant : 
 
- De Travel Day Alarm is de ideale begeleider op reis: een bagage-etiket op uw koffer en een extreem 
doetreffend alarm ! In de elastische en stevige siliconen hoes bevindt zich een label waarop u uw naam 
en adres kunnen noteren. Zo kunnen de verloren koffers altijd aan u worden toegewezen. Bovendien is 
hier een bijzonder compact alarmsysteem ingebouwd. Bij het schudden- bijvoorbeeld, als de koffer 
wordt gestolen – gaat het alarm onmiddellijk af. Daardoor wordt de dief afgeschrikt en de aandacht van 
voorbijgangers getrokken. Een onopgemerkte diefstal is dus onmogelijk! Daarnaast kunt u de Travel 
Day Alarm met een rekbare siliconenband ook aan deurknoppen hechten. In een hotel, pension, 
vakantiehuis of – woning, hostel of ook in de camper kan u de deuren tegen een onbevoegde toegang 
verzekeren! Het alarm gaat af zodra iemand probeert om de deur te openen. 
 
HANDLEIDING: Haal het alarmtoestel uit de siliconen hoes. Open het deksel aan de achterkant en  
steek er drie LR44 batterijen in. Let op de juiste polariteit. In de batterijhouder is ook de regulator voor 
de alarmgevoeligheid. Met behulp van een schroevendraaier kunt u de gevoeligheid van de vibratie-
sensor aanpassen. Activeer het apparaat met de aan-uit schakelaar aan de zijkant van de behuizing. Als 
het apparaat “scherp” wordt aangezet, dan reageert het toestel op vibratie met een luid alarmsignaal dat 
gedurende ongeveer 15 seconden blijft afgaan. 
 
Nadat het alarm uitgeschakeld is, is het apparaat over ongeveer 10 seconden weer klaar voor het 
gebruik. Mocht de alarmtoon zwakker worden, vervangt u best de batterijen om een goede werking van 
het toestel te garanderen. 
LET OP: Het alarm is zeer luid en kan bij langdurig gebruik dichtbij de oren gehoors-chade 
veroorzaken.  
Het alarm is geen speelgoed en mag niet in de handen van kinderen belanden.  
 
Niet in het bijzijn van kinderen en huisdieren testen! LET OP: Het product moet in overeenstemming 
met de huidige regelgeving van de lokale gemeente worden vernietigd en mag niet als huishoudelijke 
afval worden behandeld. 
 
Het product bevat niet-biologisch afbreekbare stoffen die het milieu kunnen terechtkomen als ze niet 
conform de wet worden afgevoerd. Daarom moet u eerst de batterijen uit het toestel halen en ze 
conform de wet deponeren. Het getoonde symbool geeft aan dat het product aan de voorwaarden van 
de nieuwe richtlijnen ter bescherming van het milieu is onderworpen (2002/96 / EG, 2003/108 / EG, 
2002/95 / EG). 
 


