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UPRAVLJALNI ELEMENTI 
 
1 Jekleni kabel 
2 Vtič ključavnice 
3 Pokrov ohišja ključavnice 
4 Pokrov za zaščito pred prahom 
5 Zapiralni cilinder 
6 Gumb za svetlobo 
7 Ključ z LED 
8 Držalo za okvir 
9 Alarmna luč 
10 Nastavni gumb 
11 Ohišje ključavnice 
12 Zvočnik 
 
 
 
 
 
 
OBSEG DOBAVE 
 
• Ključavnica AL07 
• Držalo okvira 
• Ključ z LED vključno z baterijami in nadomestni ključ 
• Navodila  
 
 
 
VARNOSTNI NAPOTKI 
 
• Pred začetkom obratovanja ključavnice pozorno preberite celotna navodila, ker le-ta vsebujejo 

pomembne napotke za obratovanje. 
• Baterije in embalaža ne sodijo med gospodinjske odpadke. Baterije je potrebno odstraniti na 

zbirnem mestu za stare baterije. 
• Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) predelava in / ali sprememba naprave ni dopustna. 
• Zaradi glasnega alarma (105db) lahko pride do škod sluha. 
• Naprava je vododržna in je primerna za uporabo na prostem, vendar pa je nikoli ne vrzite v 

vodo. 
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NAPOTKI ZA VARSTVO OKOLJA 
 
• Neuporabnega izdelka ne odstranite med normalne gospodinjske odpadke, temveč na zbirnem 

mestu za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Simbol na izdelku, v navodilih ali na 
embalaži nakazuje na to. 

• Surovino so ustrezno z njihovo oznako ponovno uporabljive. S ponovno uporabo ali drugo 
uporabo starih naprav prispevate k varstvu našega okolja. 

 
 
 
ODSTRANITEV BATERIJ 
 
• Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev 

izrabljenih baterij. Vaše stare baterije lahko oddate pri javnih zbirnih mestih v vaši skupnosti ali 
vsepovsod tam, kjer prodajajo takšne baterije. 

 
 
 
VSTAVITEV BATERIJ 
 
V klju čavnico (baterija pri dobavi ni priložena) 
• Ključavnico vzemite iz držala za okvir. 
• Vijak pokrov ohišja ključavnice (3) na zadnji strani ohišja odvijte z križnim izvijačem. 
• Pokrov potisnite navzgor iz ohišja ključavnice. Vi vidite predal za baterije. 
• Odvijte štiri vijake pokrova za baterije z križnim izvijačem in odstranite pokrov. 
• 9V block baterijo odstranite ustrezno s polarnostjo. 
• Namestite pokrov predala za baterije in nato pokrov ohišja ključavnice. 
 
V LED klju ču (baterije so priložene pri dobavi) 
• Z križnim izvijačem odvijte vijak na ključu in odprite pokrov. 
• Izpraznjene baterije zamenjajte z novimi 3V baterijami tipa CR 1220. Pri tem pazite na 

polarnost. 
• Zaprite pokrov in spet vstavite ta vijak. 
 
 
Varnostni napotki 
• Baterij ne segrejte ali vrzite v ogenj. 
• Baterij ne izpostavite vlagi. 
• Z baterijami ne naredite kratkega stika, nevarnost eksplozije. 
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UPORABA DRŽALA ZA OKVIR 
 
• Držalo za okvir (8) namestite na primernem mestu na kolesu, kjer ključavnica ne ovira vožnje. 
• Za pritrditev ključavnice vtaknite to s svornikom držala ohišja v 90o kotu v odprtine držala za 

okvir. 
• Z vrtenjem ključavnice za 90o v nasprotni smeri urnega kazalca je ta varno in stabilno pritrjena 

v držalu za okvir. 
• Za odstranitev ključavnice vrtite to za 90o v smeri urnega kazalca vse do konca in jo potegnite iz 

držala za okvir. 
 
 
 
UPRAVLJANJE KLJU ČAVNICE 
 
• Pokrov za zaščito pred prahom (4) naj bo vedno zaprt, ko se ključ ne nahaja v cilindru. 
• Odprite pokrov za zaščito pred prahom (4) in vtaknite ključ v cilinder. 
• Vrtite ključ v smeri urnega kazalca in potegnite kabel z vtičem (2) iz ohišja. 
• Jeklen kabel napeljite skozi okvir kolesa in okoli trdnega predmeta. Vtič (2) spet vtaknite v 

ohišje ključavnice. 
 
 
 
VKLOP ALARMA 
 
• Ključavnica ima dve neodvisni funkciji alarma: nadzor kabla proti prekinitvi in javljalnik 

gibanja. 
• Funkcija nadzora kabla je aktivirana takoj, ko je ključavnica zaklenjena in pisk je oddan. 
• Za vklop javljalnika gibanja morate po sprožitvi piska pritisniti na rumen nastavni gumb (10), 

dokler pisk ni dvakrat oddan. 
 
 
 
FUNKCIJE ALARMA 
 
• Ko bo jeklen kabel prekinjen, se sproži sirena za 30 sekund. To se zgodi tudi takrat, ko 

javljalnik gibanja ni aktiven. 
• Ko je javljalnik gibanja aktiviran in bo ključavnica premaknjena, so oddani trije piski. Če se 

premikanje v roku naslednjih 5 sekund ustavi, bo sprožena druga stopnja alarma, sirena je 
sprožena za približno 20 sekund in rdeča LED prične utripati. Nato bo sirena izklopljena. Če 
javljalnik gibanja v roku naslednjih 5 sekund še vedno prepozna gibanje, bo sirena ponovno 
sprožena. 

 
 
 
IZKLOP ALARMA 
 
• Odprite pokrov za zaščito pred prahom (4) in vtaknite ključ (6) v cilinder (5). Ključ vrtite v 

desno in potegnite vtič iz ključavnice. Ključavnica je sedaj izklopljena. 
• Če za ta postopek potrebujete preveč časa, bo eventualno sprožen alarm. 
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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 velja na območju 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 izključuje 
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 izročitve blaga 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 


