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OPIS IZDELKA: 
12 V avto alarmna naprava se odlikuje po enostavni montaži in 
super ugodni ceni. Malo bolj spretni bodo montažo lahko opravili v 
ca. 30 minutah. Naprava reagira na vklop porabnikov, na primer ko 
se vključi notranja osvetlitev, in po tem dogodku se sproži alarm. 
Krmilna elektronika ima vgrajeno sireno, ki bo s svojimi 120 dB 
pritegnila pozornost. Trajanje alarma po vklopu je ca. 30 sekund. 
Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalnika. Tehnični podatki: 
Komplet vsebuje montažni material $ 2 nalepki za opozorilo $ 
Kontrolno LED s podnožjem $ Ročni oddajnik z baterijo $ Majhen 
izvijač za nastavitev vgrajenega senzorja tresenja $ Naprava ima 
CE oznako in odgovarja vsem zahtevanim evropskim standardom. 
 
1. OPREMA 
Glejte sliko v vaših originalnih navodilih, stran 2. 
2 vijaka M6 x 10 
2 vzmetni podložki 
Alarmni rog  
2 kovinska vijaka 
2 podložki 
2 vzmetni podložki za pritrditev držala na vozilo 
Pritrdilno držalo 
Daljinski upravljalnik 
 
2. NAVODILA ZA VGRADNJO 
A. Inštalacija alarmne naprave 
Pomagajte si s slikami v vaših navodilih, strani 3. 
1. Vzemite alarmno napravo iz ovoja in odvijte alarmni rog od 

držala. 
2. Za namestitev alarmne naprave po možnosti izberite mesto 

pod sedežem. Pazite, da boste na hrbtni strani alarmne 
naprave imeli dovolj prostora za dosego gumba, s katerim 
nastavimo senzor šoka.  
Opozorilo: Alarmne naprave ne smete montirati v bližini delov 
motorja in karoserije, ki se hitro segrejejo.   

3. Označite mesto, na katero boste namestili držalo alarmne 
naprave. Pri tem uporabite izvrtine v držalu. 

4. Za vrtanje uporabite 2,5 mm jekleni sveder. 
5. Pritrdite držalo na vozilo. 
6. Sedaj znova pritrdite alarmni rog na držalo. 
7. Alarmno napravo usmerite v želeno smer in trdno privijte 

vijake. 
 
Alarmna naprava z daljinskim upravljalnikom za motorno kolo 
A. Montaža sirene in povezave s kabli 
1. Pod sedežem poiščite ustrezno mesto za montažo sirene. 
Pazite, da sirene ne bi montirali v bližini izpušne cevi ali drugega 
vročega spodnjega dela. S svinčnikom označite montažne luknje. 
2. Uporabite točkalo in na označenih mestih zavrtajte luknje. S 
priloženimi vijaki montirajte držalo za sireno. Namestite sireno v 
držalo, nastavite kot in svornik na straneh fiksno zavrtite. 
B. Shema kabelske povezave 
3 žice alarmne naprave priključite na kable kot sledi: 
1. Črna: Ozemljitev alarma motornega kolesa (neg. (-) pol 

akumulatorja) 
2. Rdeča: To žico lahko priključite naravnost na pozitivni pol 

akumulatorja preko kabelske varovalke (10 A varovalka). 
3. Modra: Modra žica je antena za sprejem daljinskega 

upravljalnika. 
 
Programiranje kode za daljinsko upravljanje 
Naslednji koraki vam bodo ponazorili ravnanje pri priključitvi 
alarmne naprave. 
• Povežite alarmno napravo z 12 V krovno napetostjo vašega 

motornega kolesa. Slišite signalni ton, ki vam pove, da se 
sistem nahaja v programskem modusu. 

• Sedaj držite enega od obeh gumbov ročnega oddajnika ca. 1 
minuto. Alarmna naprava bo sedaj dala dva potrdilna tona, ki 
nam povesta, da je bila frekvenca prepoznana. 

• Sedaj držite gumb drugega ročnega oddajnika ca. 1 minuto. 
Potrdilo se ponovno izvrši v obliki dveh kratkih tonov. (Če 
imate samo en oddajnik, držite en gumb ročnega oddajnika, 
katerega ste prej programirali.) 

• Programiranje je sedaj uspešno zaključeno. Alarmna naprava 
sedaj deluje. 

 
 
 

4. NASTAVITEV IN KONTROLA ALARMNEGA SISTEMA 
1. Pritisnite na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku. Slišite 

ton, ki signalizira, da vaša alarmna naprava deluje. Če 
alarmnega sistema ne izklopite s pritiskom na gumb za izklop, 
bo sirena 3 sekunde zavijala. Ko alarmni sistem vklopite, 
slišite 1 ton, pri izklopu pa slišite dva signalna tona. 

2. Da bi preverili vgrajeni elektronski šok senzor, vklopite 
alarmni sistem. Takoj ko je alarmni sistem vklopljen, z dlanjo 
udrite na tank ali na drugo površino, da šok senzor preverite 
za občutljivost. Če alarm ni bil sprožen, morate senzor bolj 
občutljivo nastaviti (z vrtljivim  gumbom na hrbtni strani 
alarmnega roga). 

3. Da bi preverili stikalo za preplah, pritisnite tako na gumb za 
vklop kakor tudi na gumb za izklop. S tem bo alarm 
neposredno sprožen. Na ta način bo morebiten tat direktno 
prestrašen. Če želite alarmni sistem izklopiti, pritisnite na 
gumb za izklop in sirena je izključena.  

Če alarma, dokler deluje, ne izklopite, bo tulil 30 sekund. Potem bo 
ton sirene končan in alarmni sistem znova vklopljen. Električni 
ventilatorji, ki začnejo delovati, potem ko ste ustavili motorno kolo, 
za EF2A ne pomenijo problema.  
 
Glejte sliko 1 v vaših originalnih navodilih, stran 6. 
Blau = moder 
Antennendraht = antenska žica 
Schwarz = črn 
Rot = rdeč 
Sicherung = varovalka 
Batterie = akumulator 
Masse = ozemljitev 
 
 
 
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. 


