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Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Obsegajo pomembne napotke za pripravo 
na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi 
navodila za uporabo. 
 
Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne 
napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali! 
 

 



PRAVILNA UPORABA 
 
Mini žepni alarm služi kot sredstvo za zastraševanje v primeru nadlegovanja. Deluje tako, da 
se,  takoj, ko potegnete za nosilni trakec, sproži akustičen zvok (alarm). 
 
Oskrba z napetostjo poteka prek 3V gumbne baterije (tip CR2032). 
 
Izdelek varujte pred vlago in mokroto. Nevarnost poškodb! 
 
Kakršnakoli drugačna uporaba od opisane v teh navodilih, je prepovedana in lahko vodi do 
poškodb ter s tem povezanih nevarnosti, kot so kratek stik, požar in podobno. Izdelka ne 
spreminjajte in ne predelujte. Obvezno upoštevajte varnostne napotke, vsebovane v teh 
navodilih za uporabo.  
 
 
KOMPLET VSEBUJE 
 
▪ Žepni alarm 
▪ 1 gumbna baterija CR2032 
▪ Nosilni trak 
▪ Navodila za uporabo 
 
 
RAZLAGA SIMBOLOV 
 

 
Klicaj v trikotniku opozarja na pomembne napotke tekom teh navodil za 
uporabo, ki jih je obvezno potrebno upoštevati. 
 
Strela v trikotniku opozarja na posebne nevarnosti za vaše zdravje (na 
primer električni udar). 
 
 
Simbol roke označuje posebne napotke in namige za upravljanje. 
 

 
 
VARNOSTNI NAPOTKI 
 

 
V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, se 
garancijski rok prekine. Za nastale posledice ne prevzemamo odgovornosti! 

 
            Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja z  
            napravo ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V  
            teh primerih se prav tako prekine garancijski rok. 
 

- Zaradi varnostnih razlogov in razlogov CE konformnosti je vsako nepooblaščeno 
preurejanje in/ali spreminjanje izdelka prepovedano. V nasprotnem primeru se prekine 
možnost uveljavljanja garancije! 



- Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi, 
intenzivnim vibracijam, vlagi ali težkim mehanskim obremenitvam. 

- Kadar izdelek prinesete iz hladnega v topel prostor, ga nikoli takoj ne uporabite, saj se 
zaradi nastale kondenzacije lahko poškoduje. Počakajte nekaj časa, da se prilagodi 
sobni temperaturi (to lahko traja več ur) in ga šele nato uporabite. 

- Elektronski izdelki niso igrače, zato jih varujte izven dosega otrok! 
- V primeru dvoma v zvezi z delovanjem ali pravilno uporabo izdelka, se po pomoč 

obrnite na strokovnjaka. 
- Ovojnega materiala ne puščajte ležati naokrog, saj bi lahko postal nevarna igrača za 

otroke. Nevarnost zadušitve! 
- Ko je gotovo, da nenevarna uporaba izdelka ni več mogoča, le-tega ne uporabljajte ter 

ga pospravite izven dosega rok. 
- Izdelek varujte pred vlago in mokroto. 
- Upoštevajte, da alarm ob sprožitvi doseže glasnost v višini približbo 91 dB, zato ga 

nikoli ne držite v bližini ušes.  
- Z izdelkom ravnajte previdno, varujte ga pred udarci in padci, saj se lahko pri tem 

poškoduje. 
- Za odkrbo z napetostjo uporabljajte izključno 3V gumbno baterijo tipa CR2032. 
- V gospodarskih ustanovah obvezno upoštevajte predpise Gospodarskega združenja za 

varnost in zdravje pri delu.  
- Vsa morebitna potrebna popravila, prilagoditve in vzdrževalna dela prepustite za to 

usposobljenemu serviserju. 
- V primeru dodatnih vprašanj, na katera odgovorov ne najdete v teh navodlih za 

uporabo, se po pomoč obrnite na našo tehnično službo ali drugega strokovnjaka. 
 
Napotki v zvezi baterijami  
 

- Baterije ne sodijo v otroške roke. 
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost! 
- Baterij ne puščajte ležati naokrog, saj bi jih otroci ali domače živali lahko pogoltnili. 

V primeru, če se to vseeno zgodi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč! Nevarnost 
zadušitve! 

- Izlite ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato za 
rokovanje z njimi uporabljajte primerne zaščitne rokavice! 

- Baterij ne mečite v ogenj in ne ustvarjajte kratkega stika! Obstaja nevarnost 
eksplozije! 

- Običajnih baterij ne polnite. Nevarnost eksplozije!  
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, v izogib poškodbam zaradi izlitja, odstranite 

iz njega notranji akumulatorski zavojček (alarmna centrala) oziroma baterijo iz 
senzorja in daljinskega upravljalnika. 

 
 
PRIČETEK OBRATOVANJA 
 
Če je to potrebno, pred prvo uporabo odstranite z baterije zaščitno folijo.  
Sedaj je izdelek pripravljen na uporabo.  
 
 
 
 



AKTIVIRANJE ALARMA 
 
Za aktivacijo alarma povlecite za nosilni trak. 
 
Za deaktivacijo alarma potisnite izvlečeni zatič, na katerega je pritrjen nosilni trak, nazaj v 
ohišje. 
 
 
ZAMENJAVA BATERIJE 
 
▪ Odvijte oba vijaka, ki se nahajata na ohišju. 
▪ Previdno odprite ohišje izdelka. 
▪ Odstranite porabljeno baterijo. 
▪ V baterijski predal vstavite novo 3V gumbno baterijo (tip CR2032) ter pri tem pazite na  
   pravilno polarnost. 
▪ Zaprite nazaj ohišje in privijte oba vijaka. 
 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
 
Poleg menjave baterije izdelek ne vsebuje delov, ki bi terjali posebno vzdrževanje.  
 
Za čiščenje zunanje strani izdelka zadošča suha, čista in mehka krpa. Za čiščenje v nobenem 
primeru ne uporabljajte čistilnih sredstev. 
 
 
ODLAGANJE 
 

a) Splošno 
 
Napravo po odsluženi življenjski dobi odložite v skladu z veljavnimi zakonskimi 
predpisi. Odlaganje električnih aparatov med gospodinjske odpadke je strogo 
prepovedano! 
 

b) Odlaganje baterij/akumulatorjev 
 
Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani k vračilu vseh porabljenih baterij in 
akumulatorjev. Odlaganje porabljenih baterij in akumulatorjev med gospodinjske odpadke je 
strogo prepovedano! 
 

Na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med običajne odpadke opozarjajo 
oznake za težke kovine; 
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.  
Porabljene baterije in akumulatorje odložite v temu namenjena zbirališča 
ali pa jih prinesite nazaj v trgovino, kjer ste jih kupili oz. kjer prodajajo  
tovrstne izdelke. S tem boste izpolnili zakonsko dolžnost ter bistveno  

                 prispevali k skrbi za čisto in varno okolje. 
 



 
TEHNIČNI PODATKI 
 
Napetost delovanja                  1 x 3V gumbna baterija (tip CR2032) 
Življenjska doba baterije         cca. 90 minut s stalnim alarmom 
                                                 cca. 12 mesecev v stanju pripravljenosti 
Zvočni pritisk                          cca. 91 dB(A) pri razdalji 1m 
Temperatura delovanja            -10°C do +60°C 
Teža                                         cca. 19 gramov 
Dimenzije (VxŠxD)                cca. 59 x 30 x 21 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
      
GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: ________________________ 
Kat. št.: ________________________ 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo 
blaga potrošniku. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne 
uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.  
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.  
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  
Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj 
z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim 
garancijskim listom. 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


