
RIASZTÓS LAKAT BEÉPÍTETT SZIRÉNÁVAL

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Praktikus védelem, riasztó hagyományos kivitelű függőlakat vagy kialakításból fakadóan akár mo-
torkerékpár tárcsafékzár! Rezgésre, megmozdításra néhány másodpercen belül riaszt. Ha valaki 
babrálja a lakatot, vagy elmozdítja a kerékpárt, máris hangosan szirénázik kb 20 másodpercig. Ha 
a mozgatás ismétlődik, újra kezdi. Beépített sziréna, 110 dB riasztóhang. Rozsdamentes szerkezet, 
teljesen vízálló, fagyálló. Tartozék 3 db biztonsági kulcs. Használhatja hagyományos lakatként 
zárható a kulccsal riasztási funkció aktiválása nélkül is. Felhasználható kerékpárok, motorkerék-
párok, gépkocsik, lakókocsik, garázs, kamra, szerszámtárolók, szerszámosládák, kerti szerszámok 
és hasonlók biztosításágos lezárására.

Használati útmutató
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MŰKÖDÉS

JELLEMZŐK

1. A lakat üzembe helyezéséhez tegye be a kulcsot, forgassa el az óramutató járásával meg  
 egyező irányba majd távolítsa el a bilincset. 

2. Helyezze vissza a bilincset, úgy hogy a benne lévő vájat a zárral megegyező oldalon legyen. 

3. A sípoló hang után fordítsa vissza a kulcsot, majd távolítsa el. 15 másodperc múlva a riasztó  
 készenlétben van. 

4. Ha a lakat 5 másodpercen belül kétszer mozgást érzékel, riaszt. Az 5 másodperces   
 késleltetés teszi lehetővé a lakat, kulccsal való kinyitását a riasztó bekapcsolása nélkül. 

5. A riasztó 10 másodperces szakaszokban szól, folyamatos rázás és mozgatás mellett is. 

6. A riasztó a leállítást követően 35 másodperc múlva újra készenlétbe helyezhető. 

7. A hagyományos lakatként való használathoz helyezze fel a bilincset úgy, hogy a benne lévő  
 vájat a zárral ellentétes oldalon legyen. Mozgó járművön vagy eszközön használja hagy  
 ományos lakatként. Csak akkor helyezze a riasztót készenlétbe miután megállt.
 
 
 
Elemcsere 

Az elemek cseréléséhez csavarja ki  a bilincs alatt lévő két csavart. 
Távolítsa el a borítást, majd cserélje ki az elemeket (6xA76/LR44 1.5V) Vigyázzon, hogy az eleme-
ket a megfelelő polaritással helyezze be, valamint hogy a borítás kerüljön vissza a helyére.
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• Beépített érzékeny rázkódásszenzor
• edzett acélkengyel
• nem igényel karbantartást
• Üzemi hőmérséklet: -30°C +50°C
• Méret: 10x9x3,2cm 
• kengyel belső magassága 4cm


