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Alarm antynapadowy wersja  12/08 

Nr produktu 75 15 69 

 

Przeznaczenie do użycia  

Ten alarm antynapadowy służy jako środek odstraszający na wypadek, gdy jesteśmy w agresywny 
sposób zaczepiani. Produkt generuje alarm dźwiękowy natychmiast po jego pociągnięciu za pasek 

przy nadgarstku.  

Zasilanie pochodzi z okrągłej baterii 3V  (typ: CR2032). 

Produktu nie powinien mieć kontaktu z wilgotnością i wodą. Może to powodować jego uszkodzenia.  

Jakiekolwiek użycie inne niż opisano powyżej jest zabronione i może uszkodzić produkt. Ponadto 

nieprawidłowe użycie może grozić zwarciem, pożarem lub porażeniem prądem. Przestrzegaj 

podanych poniżej wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją i 

zachowaj ją do późniejszego wglądu.  

 

Zawartość opakowania 

• alarm antynapadowy 

• 1 okrągła bateria  CR2032  

• pasek do noszenia  

• instrukcja obsługi  

 

Symbole 

 
Symbol błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpieczeństwo dla zdrowia np. zagrożenie porażeniem 
prądem.  

 
Wykrzyknik w trójkącie oznacza szczególne zagrożenie, jakie może powstać podczas obchodzenia sie 

z produktem, w trakcie jego obsługi i sterowania.  
 

 
Symbol „dłoni” oznacza szczególne wskazówki i informacje eksploatacyjne.  

 

Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa  

 
Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem  

wskazówek bezpieczeństwa.  
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Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się 

z produktem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. Znak wykrzyknika w niniejszej 

instrukcji oznacza ważne uwagi, jakich zawsze należy przestrzegać.  

• Zabrania się dokonywania modyfikacji i zmian produktu, co skutkuje niezgodnością z przepisami CE 

oraz unieważnieniem gwarancji.  

• Nie należy narażać produktu na skrajne temperatury, bezpośrednie nasłonecznienie, nadmierne 

drgania lub naprężenia mechaniczne. 

• W przypadku nagłych zmian temperatury, produkt potrzebuje określonego czasu, w celu 

ustabilizowania działania i dostosowania się do temperatury otoczenia przed jego użyciem. Poczekaj 
aż produkt dopasuje się do temperatury pokojowej, zanim zaczniesz go używać.  

• Komponenty systemu to nie zabawki i nie powinny znaleźć się w rękach dzieci.  

• W przypadku wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa lub prawidłowego użytkowania produktu, 

skontaktuj się w wykwalifikowanym personelem.  

• Nigdy nie pozostawiaj opakowania leżącego luzem. Plastikowa folia/torebki mogą stać się 

niebezpiecznymi zabawkami w rękach dzieci. Ryzyko uduszenia!  

• Jeśli podejrzewasz, że produkt nie działa poprawnie i bezpiecznie, natychmiast odłącz go i 

zabezpiecz przed przypadkowym uruchomieniem.  

• Produkt nie może mieć kontaktu w woda i wilgocią.  

• Pamiętaj, że alarm osiąga poziom dźwięku 91 dB(A) po wyzwoleniu. Nigdy nie trzymaj produktu 
blisko ucha.  

• Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenie i upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą 

doprowadzić do jego uszkodzenia.  

• Produkt zasilany jest z okrągłej baterii 3V typu CR2032. 

• W użytkowaniu profesjonalnym należy przestrzegać postanowień przepisów w zakresie 

przeciwdziałania wypadkom zakładu ubezpieczeń pracowniczych w zakresie sprzętu elektrycznego.  

• Konserwacje, naprawy, regulacje przeprowadza wyłącznie wykwalifikowany specjalista lub warsztat 

naprawczy.  

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub 

innym specjalistą.  
 

Postępowanie z bateriami 

• Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.  

• Przy wkładaniu baterii, przestrzegaj prawidłowej biegunowości.  

• Nie pozostawiaj baterii lezących luzem; istnieje ryzyko ich połknięcia przez dzieci lub zwierzęta 

domowe,. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.  

• Baterie cieknące lub uszkodzone mogą powodować oparzenia chemiczne skóry. Zawsze noś 

rękawice ochronne.  

• Zabrania się zwierania baterii lub wrzucania ich do ognia. Ryzyko wybuchu!  

• Nigdy nie demontuj baterii.  
• Nie ładuj zwykłych baterii. Ryzyko wybuchu!  

• Kiedy produkt nie jest używany przez dłuższy czas (np. na czas składowania) wyjmij pakiet 

akumulatorków ( z centrum sterowania alarmu) oraz baterie pilota i czujników aby nie dopuścić do 

uszkodzeń spowodowanych wyciekiem z baterii.  

 

Uruchomienie  

Jeśli konieczne zdejmij folię izolacyjną z baterii przed pierwszym użyciem. 

Teraz system jest gotowy do pracy.  
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Wyzwolenie alarmu antynapadowego  

Aby wyzwolić alarm antynapadowy pociągnij za pasek na nadgarstku.  

Aby wyłączyć alarm antynapadowy, wciśnij wysuniętą zatyczkę, zamocowaną do paska, z powrotem 

do obudowy.   

 

Wymiana baterii  

• Odkręć obie śruby na obudowie.  

• Ostrożnie otwórz obudowę alarmu antynapadowego.  

• Włóż nową okrągłą baterię 3V, przestrzegając prawidłowej biegunowości (biegun dodatni 
skierowany w górę) (typ: CR2032) do zasobnika baterii.  

• Ponownie zamknij obudowę i dokręć uprzednio wyjęte śruby.  

 

Dane techniczne  

Napięcie zasilania: 1  okrągła bateria 3V (typ: CR2032) 

Żywotność baterii:  około 90 minut przy alarmie ciągłym, około 12 miesięcy w trybie stand-by  

Ciśnienie akustyczne: około 91dB(A) w odległości 1m 

Temperatura robocza: -10° do +60° C 

Ciężar:  około 19 gramów 

Wymiary  (wys  x  szer  x  gł):  około 59 x 30 x 21 mm 
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