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INSTRUKCJA OBSŁUGI  MODEL AL 07 
 
ELEMENTY STEROWANIA 
1. Stalowy kabel 
2. Złącze blokady 
3. Pokrywa obudowy blokady 
4. Pokrywa antypyłowa 
5. Cylinder blokady 
6. Przycisk lampki 
7. Kluczyk z diodą  
8. Uchwyt ramy (zacisk)  
9. Lampka alarmu  
10. Przycisk Set  
11. Obudowa blokady  
12. Głośnik  
 
DOSTAWA 
• blokada alarmowa AL 07 
• uchwyt ramy 
• jeden kluczyk z diodą i bateriami i jeden kluczyk zapasowy  
• instrukcja  
 
WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA  
• Przed użyciem blokady alarmoweh, dokladnie zapoznaj się z instrukcją, ponieważ zawiera ona wszystkie ważne informacje w 
zakresie prawidłowej eksploatacji.  
• Baterii i opakowań nie wolno usuwać wraz z odpadami gospodarczymi.  
Baterie należy oddać do punktu zbiórki zużytych baterii. Segregacja śmieci pomaga zachować czystośc środowiska.  
• Ze względów bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) zabrania się dokonywania zmian i/lub modyfikacji urządzenia.  
• Głośny dźwięk alarmu może mieć wpływ na słuch.  
• Urządzenie jest wodoodporne i może być używane na zewnątrz pomieszczeń.  
Nie należy go jednak całkowicie zanurzać w wodzie.  
 
INSTALACJA BATERII 
W blokadzie alarmowej (nie zawarte w dostawie)  
• Wyjmij blokadę alarmową z zacisku ramy.  
• Obróć śrubę pokrywy obudowy blokady z tyłu blokady w górę za pomocą śrubokrętu.  
• Zsuń pokrywę z obudowy blokady. Zobaczysz zasobnik baterii.  
• Wyjmij cztery śruby z pokrywy zasobnika za pomoca śrubokrętu i zdejmij pokrywę zasobnika.  
• Wymień baterię (9V blokowa) zgodnie z biegunowością.  
• Zamocuj pokrywę zasobnika baterii a następnie pokrywę blokady.  
W kluczyku z diodą (zawarte w dostawie) 
• Poluzuj śrubę na kluczyku śrubokrętem Phillips i unieś pokrywkę.  
• Wymień rozładowane baterie na nowe baterie litowe.  
Typ: CR 1220, 3V. przestrzegaj biegunowości.  
• Zamknij pokrywkę i dokręć śrubę.  
Bezpieczeństwo  
• Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, wilgoci ani wrzucać do ognia.  
• Poddawanie baterii zwarciom może spowodować wybuch.  
 
UŻYCIE WSPORNIKA RAMY 
• Zamontuj wspornik ramy (7) w odpowiednim miejscu na rowerze, tak aby nie przeszkadzał w jeździe.  
• Aby zamocować blokadę alarmową, zamocuj ją śrubami montażowymi w obudowie pod kątem 90 stopni we wgłębieniu 
zacisku ramy.  
• Obróć blokadę alarmową o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz jest ona stabilna i 
zabezpieczona we wsporniku ramy.  
• Aby zdjąć blokadę alarmową obróć ją o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij z zacisku 
ramy.  
 
OBŁSUGA BLOKADY ALARMU  
• Pokrywa przeciwpyłowa (4) powinna zawsze być zamknięta, kiedy kluczyk nie znajduje się w cylindrze blokady. 
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• Otwórz pokrywę przeciwpyłową (4) i włóż kluczyk do cylindra blokady (5). 
• Obróć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij zatyczkę (2). 
• Poprowadź stalowy kabel obejmując ramę roweru oraz wokół stałego przedmiotu. Umieść zatyczkę blokady (2) z powrotem w 
obudowie blokady.  
 
AKTYWACJA ALARMU 
• Blokada alarmowa posiada dwa niezależne alarmy:  
Monitoring przecięcia kabla i detektor ruchu.  
• Funkcja monitoringu przecięcia kabla uruchamia się przy zablokowanej blokadzie alarmowej usłyszysz brzęczący dźwięk.  
• Aby uruchomić detektor ruchu przyciśnij żółte pokrętło, aż usłyszysz dwukrotny brzęczący dźwięk.  
 
FUNKCJE ALARMU 
• Jeśli stalowy kabel zostanie przecięty, syrena alarmowa wygeneruje dźwięk przez 30 sekund. Dzieje się to także wówczas, 
gdy detektor ruchu nie jest aktywny.  
• Po włączeniu detektora ruchu blokada alarmowa, jeśli zostanie poruszona, generuje trzykrotny dźwięk alarmowy. 
Jeśli ruch nie ustanie w ciągu 5 sekund, generowany jest drugi poziom alarmu: dźwięk syreny rozlegnie się przez 20 sekund a 
czerwona dioda zacznie migać.  Następnie syrena zostaje wyłączona. Jej dźwięk rozlegnie się ponownie, jeśli ruch zostanie 
wykryty w ciągu kolejnych 5 sekund.  
 
WYŁĄCZENIE ALARMU 
• Otwórz pokrywę antypyłową (4) i włóż kluczyk (6) do blokady, obróć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij 
złącze blokady z blokady. Blokada alarmowa jest teraz wyłączona.  
• Jeśli proces ten zajmie zbyt wiele czasu, może uruchomić alarm.  
 
SECURITY plus Model AL 07 
ML SOLUTION GmbH 
Lippestr. 3 
45701 Herten 
Niemcy  
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