ALARM ROWEROWY
MODEL: AG436

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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1. Informacje ogólne
Alarm rowerowy aktywowany ruchem-drganiami roweru - SKUTECZNIE uniknij kradzieży Twojego roweru!
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Cechy produktu:
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Bardzo głośny 110dB alarm rowerowy - skutecznie odstraszy złodzieja naszego cennego sprzętu.
Sterowany za pomocą 3 przycisków (A,B,C), dzięki którym można również w łatwy sposób ustawić
swój własny kod.
Montuje się go na ramię roweru, np. pod siodełko. Całkowicie bezpieczny - nie można wyjąć baterii
gry alarm jest zamontowany na rowerze.
Po uzbrojeniu, alarm automatycznie aktywuje się, gdy rower zostanie poruszony. Po kilkukrotnej
próbie wpisania złego kodu następuje blokada na 3 minuty. W przypadku próby zdjęcia lub
uszkodzenia (np przez kopnięcie alarmu) alarm natychmiast się włączy.
Zasilany jest 1 baterią 9V, która starczy na bardzo długo.
Posiada 3 poziomy czułości niski, średni i wysoki.
Alarm całkowicie odporny na warunki atmosferyczne (wodoodporny).
Pasuje na rower każdego typu, a także można go zamocować na motor, skuter, quad itp.

2. Instalacja & obsługa
1. Wyjmij alarm z opakowania, podważ pokrywę baterii i włóż do środka jedną baterię 9V podłączając
ją do kabelka połączeniowego. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.

wprowadzić stary kod alarmu i następnie należy (w ciągu 5 sekund) wprowadzić nowy kod
naciskając dowolną 4 literową sekwencję przycisków „A”, „B” lub „C”. Jeśli kod został zmieniony
usłyszysz „DiDiDi”, jeśli nie został zmieniony usłyszysz długi dźwięk „Diiii” - w takim przypadku
powtórz procedurę. Jeżeli wyjmiesz baterię na dłużej niż 30 sekund domyślny kod zostanie
automatycznie przywrócony.
Zmiana czułości alarmu: na nieuzbrojonym alarmie naciśnij „C” i przytrzymaj aż do usłyszenia
dźwięku „Di” - wysoka czułość, „DiDi” - średnia czułość, „DiDiDi” - niska czułość.
Uzbrojenie alarmu: Naciśnij „B” przez 3 sekundy aż do usłyszenia krótkiego dźwięku „Di” - alarm
zostanie uzbrojony po 5 sekundach. Uzbrojony alarm aktywuje się automatycznie po poruszeniu
urządzenia.
Rozbrajanie alarmu: Wprowadź 4 literowy kod za pomocą przycisków „A”, „B” i „C”. Jeżeli
wprowadzić prawidłowy kod usłyszysz „DiDiDi”, jeśli zły usłyszysz długi dźwięk „Diiii”.
Po 4 nieudanych próbach rozbrojenia alarmu, przyciski zostaną zablokowane na 3 minuty.

3. Specyfikacja
• Wymiary : 9.7 cm x 6.3 cm x 3.7 cm
• Waga : 93 gram
• Kolor: czarny
• Zasilanie: bateria 9V 6F22(brak w zestawie)
• Siła alarmu: 110dB
• Temperatura pracy: -15C +75C
4. Uwagi i środki ostrożności
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Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią 9V 6F22. W przypadku nieużywania urządzenia
przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. Jeżeli głośność alarmu przestanie być dostatecznie
wysoka, należy wymienić baterię na nową.
Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów.
Nie używać urządzenia w ekstremalnie niskich/wysokich temperaturach.
Urządzenie jest odporne na opady deszczu i śniegu, jednak nie należy go zanurzać całego w
wodzie.
IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j. http://www.aptel.pl
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Zamontuj alarm na ramie roweru np. na rurze podsiodłowej i mocno dokręć śruby zacisku.
Przyciski alarmu powinny być skierowane ku górze tak jak na rysunku poniżej.

3.

Alarm może być rozbrojony domyślnym kodem „ABCA”. Aby zmienić kod należy na rozbrojonym
alarmie nacisnąć i przytrzymać „A” przez 3 sekundy, aż do usłyszenia krótkiego dźwięku „Di”,

