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UPORABA V SKLADU Z DOLOČILI 
Alarm služi kot nadzorna naprava z alarmom za okna oz. kot kontrolni sistem vstopanja z gongom za vrata. Aktiviranje poteka s pomočjo 
magnetnega kontakta. 
Napajanje s tremi gumbnimi baterijami 
Naprave ne smete spreminjati ali predelovati. 
 
VARNOSTNA OPOZORILA 
Pred uporabo aparata preberite celotna navodila. Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil, preneha pravica do 
garancije.  Za posledično škodo prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti.  
Za osebno ali stvarno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovnega ravnanja ali zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril ne 
prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih preneha vsakršna pravica do garancije. 
Naprava in baterije ne spadajo v otroške roke. Ne puščajte baterij nenadzorovano ležati okrog, ker jih lahko otroci ali domače živali pogoltnejo. 
V takšnem primeru poiščite zdravniško pomoč. 
Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto. 
Pazite, da pri baterijah ne pride do kratkega stika. Baterij ne mečite v ogenj in jih ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije. 
Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, zato uporabite primerne zaščitne rokavice. 
Pozor! Glasen alarm! 
Vašega sluha ne izpostavljajte dalj časa temu alarmu, ker lahko močno poškoduje vaš sluh. 
 
UPORABA 

A) MENJAVA BATERIJE 
Ko postane alarm tišji, morate zamenjati baterije. Pri tem odprite pokrov predala za baterije na prednji strani ohišja. Zamenjajte vse tri gumbne 
baterije z baterijami istega tipa. Pri tem pazite na pravilno polariteto, ki je označena v predalu. Nato zaprite pokrov. 

B) INSTALACIJA 
 
Alarm (glavno napravo) pritrdite z lepilnim trakom na zadnji strani na stranico okna ali vrat. 
Pri tem pritrdite magnetni kontakt vzporedno s samolepilnim trakom na okenski okvir. 
Upoštevajte usmeritev treh zarez v ohišju in pazite, da bodo magnetni kontakti vedno montirani v enaki višini in levo od glavne naprave (po 
potrebi uporabite distančnik oz. zavrtite alarmno enoto za 180°). 
Pri montaži upoštevajte maksimalno razdaljo 8 mm, ki je ne smete prekoračiti. 

C) PRVA UPORABA 
Stransko obratovalno stikalo naravnajte na eno izmed treh funkcij: 
CHIME  = enkratni gong ob vsakem odprtju vrat kot kontrola vhodov 
OFF  = alarmna enota je izključena 
ALARM = neprekinjen alarm, naraščajoč in pojemajoč alarm 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Obratovalna napetost:  4,5 VDC (3 x LR 44 / AG13) 
Nazivni tok:   alarm/gong maks. 120 mA // 2μA stby 
Glasnost:   ca. 100 dBA 
Velikost (DxŠxG):  glavna naprava: 70 x 25 x 24 mm 
   Magnet: 40 x 15 x 15 mm 
 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe 
materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali 
povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. 
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam 
bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje. 


