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Predvidena uporaba 
 
Ta prenosni alarm za odprta vrata/okno je namenjen varovanju vrat in oken. Takoj, ko se 
odprejo zavarovana vrata ali zavarovano okno, se sproži zvočni alarm.  
 
Poleg tega ima prenosni alarm za odprta vrata/okno tudi funkcijo žepne svetilke. 
 
Napajanje poteka z dvema 3 V gumbnima baterijama (tip: CR2032).  
 
Prenosni alarm za odprta vrata/okno je namenjen uporabi izključno v suhih zaprtih prostorih. 
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb izdelka, kar je povezano z 
nevarnostmi kot so kratek stik, požar itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali 
predelovati. Nujno je treba upoštevati varnostne napotke v teh navodilih za uporabo. 
Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste 
morda hoteli kasneje ponovno prebrati. 
 
 
Vsebina paketa  
 
• Prenosni alarm za odprta vrata/okno  
 
• 2 x gumbna baterija CR2032  
 
• Navodila za uporabo 
 
 
Razlaga simbolov  
 

Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. 
zaradi električnega udara. 
 
Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, 
delovanju ali upravljanju naprave. 
 
Simbol z roko opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka. 
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Varnostni napotki  
 

Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navo dil za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije! Ne jam čimo za posledi čno in materialno 
škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo  zaradi neustrezne uporabe 
naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotko v!  
 
Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v te h navodilih za 
uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati. 
 

 
•.Izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati, saj t o ne pomeni le prenehanja 
..veljavnosti garancije, temve č tudi skladnosti (CE).  
•.Izdelka ne smete izpostavljati ekstremnim temperatu ram, mo čnim vibracijam, vlagi 
..ali težkim mehanskim obremenitvam. 
•.Pri hitri spremembi temperature izdelek potrebuje n ekaj časa, da se ponovno 
..stabilizira in prilagodi novi temperaturi okolice. Šele nato ga lahko ponovno za čnete 
..uporabljati. Iz tega razloga po čakajte, da se izdelek segreje na sobno temperaturo in 
..ga šele nato za čnite uporabljati.  
• Elektronske naprave niso igra ča in jih je treba shranjevati izven dosega otrok!  
•.Če se pojavijo dvomi o pravilni uporabi izdelka ali glede varne uporabe, prosimo, da 
..se obrnete na usposobljene strokovnjake.  
• Embalaže nikoli ne pustite nenadzorovano ležati. Plasti čne folije/torbe itd. so vašim 
..otrokom lahko nevarna igra ča. Obstaja nevarnost zadušitve.  
• Če domnevate, da varna uporaba naprave ve č ni možna, prenehajte z uporabo in 
..napravo zavarujte pred nenamerno uporabo.  
• Izdelek je primeren izklju čno za uporabo v suhih zaprtih prostorih.  
•.Upoštevajte, da prenosni alarm za odprta vrata/okno  ob sprožitvi alarma dosega 
..glasnost pribl. 95 dB. Iz tega razloga se naj izdel ek nikoli ne nahaja v neposredni 
..bližini ušes.  
• Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškod uje ob sunkih, udarcih ali že ob 
..padcu z majhne višine.  
• Za napajanje lahko uporabite izklju čno dve 3 V gumbni bateriji tipa CR2032. 
•.V industrijskih obratih je treba upoštevati predpis e za prepre čevanje nesre č za 
..elektri čne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih de lavcev.  
• Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko  izvajajo le pooblaš čeni strokovnjaki 
..oz. specializirane delavnice.  
 
Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodili h za uporabo ne najdete 
odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. 
 
 
Ravnanje z baterijami 
 
• Baterije ne sodijo v otroške roke.  
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.  
•.Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenčki 
..pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.  
•.Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem 
..primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.  
• Pazite, da baterij ne boste metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja 
..nevarnost eksplozije!  
• Baterij nikoli ne razstavljajte!  
• Navadnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!  
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• Ko izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju) odstranite vstavljeni 
..bateriji, saj boste tako preprečili škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja baterij. 
 
 
Montaža in priprava na uporabo  
 
Izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih zaprtih prostorih. 
 
• Pri prvi uporabi odstranite morebitno varnostno izolacijo za baterije.  
• Kontakt za vrata/okno izvlecite iz ohišja prenosnega alarma za odprta vrata/okno.  
• Odstranite varovalo, ki drži skupaj oba kovinska kontakta.  
 

Upoštevajte, da se pri odstranjenem varovalu sproži  zvočni alarm. 
 

 
• Prenosni alarm za odprta vrata/okno pritrdite na svoja vrata oz. okno tako kot prikazuje 
..spodnja slika. 
 

 
 
Prenosni alarm za odprta vrata/okno je nato pripravljen na uporabo.  
 
Takoj ko se odprejo vrata oz. okno, se sproži zvočni alarm.  
 
Alarm deaktivirate tako, da na kovinske kontakte za vrata/okno ponovno namestite varovalo.  
Ko prenosnega alarma za odprta vrata/okno ne potrebujete, kontakte za vrata/okno vstavite 
v držalo v ohišju. 
 
 
Funkcija žepne svetilke  
 
Prenosni alarm za odprta vrata/okno ima funkcijo žepne svetilke. 
 
Pritisnite tipko na sprednji strani izdelka, tako kot prikazuje slika na naslednji strani. Nato 
bela LED zasveti. 
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Menjava baterij  
 
Takoj ko se glasnost zvočnega alarma zmanjša, je treba zamenjati baterije.  
 
Za zagotovitev pravilne menjave baterije upoštevajte naslednje korake: 
 
• Odstranite pokrov baterijskega predala na zadnji strani.  
• Iz baterijskega predala vzemite obe odsluženi bateriji.  
• V baterijski predal vstavite dve novi 3 V gumbni bateriji (tip: CR2032) in pri tem upoštevajte 
..pravilno polarnost (plus pol mora kazati navzgor).  
• Ponovno namestite pokrov baterijskega predala. 
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Vzdrževanje in čiščenje  
 
Z izjemno opisane menjave baterije v notranjosti naprave ni sestavnih delov, ki potrebujejo 
vzdrževanje. 
 
Za čiščenje zunanjosti izdelka zadošča suha, mehka in čista krpa.  
 
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. 
 
 
Odstranjevanje  
 
a) Splošno  
 
Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. 
 
b) Baterije in akumulatorji  
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji)  vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje 
tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prep ovedano.  
 

Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki 
opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. 
Kemijske oznake za težke kovine so Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.  
 

..............Odslužene baterije, akumulatorje in gumbne baterije lahko brezplačno oddate na 

..............občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se 

..............baterije/akumulatorji/gumbne baterije tudi prodajajo! 
 
S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!  
 
 
Tehni čni podatki  
 
Obratovalna napetost: .................................................. 2 x 3 V gumbna baterija (tip: CR2032)  
Življenjska doba baterije: ............................................. pribl. 45 min pri neprekinjenem alarmu 
.................................................................................. pribl. 12 mesecev v stanju pripravljenosti  
Zvočni tlak: ................................................................................ pribl. 95 dB(A) na razdalji 1 m  
Območje delovne temperature: ..................................................................... -15 °C do +60 °C  
Teža: .................................................................................................. pribl. 30 g (z baterijama)  
Mere (V x Š x G): ................................................................................... pribl. 74 x 35 x 13 mm 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
 



 7 

                                                                   
      
GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Prenosni alarm za odprta vrata/okno  
              DX-A126 
Kat. št.: 75 15 71 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na obmo čju Republike Slovenije.  
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. Garancija ne izklju čuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu . 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku 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 izro čitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izro čitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravil no 
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 


