
ALARM ROWEROWY + PILOT IR
AG436A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Alarm rowerowy aktywowany ruchem bądź drganiami roweru. Dodatkowy pilot zdalnego 
sterowania ułatwia ustawienie alarmu. To doskonałe narzędzie, które skutecznie ochroni Cię 
przed kradzieżą Twojego roweru. Alarm jest bardzo głośny i prosty w uzbrojeniu. Uderzony bądź 
szarpany natychmiast się uruchamia i generuje ostry, nieprzyjemny dźwięk, skutecznie 
odstraszając potencjalnego złodzieja. Szczelna obudowa gwarantuje długie użytkowanie 
urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bądź pewien, że Twój jednoślad pozostanie bezpieczny i pod Twoją pieczą!

Cechy produktu:

• Alarm rowerowy aktywowany ruchem, sterowany z pilota IR. 
• Bardzo głośny alarm rowerowy generujący dźwięk o natężeniu aż 110dB! Skutecznie 

odstraszy złodzieja naszego cennego sprzętu. 
• Aktywacja alarmu następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku 

czerwonej kłódki. Natomiast dezaktywacja po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 
sekundy przycisku szarej kłódki.

• Montuje się go na ramię roweru, np. pod siodełkiem. Jest całkowicie bezpieczny - nie 
można wyjąć baterii i dezaktywować alarmu gdy jest zamontowany na rowerze! 

• Po uzbrojeniu, alarm automatycznie aktywuje się, gdy tylko rower zostanie poruszony.
• W przypadku próby zdjęcia lub uszkodzenia (np. przez kopnięcie alarmu) alarm 

natychmiast się włączy i zacznie generować ostry, nieprzyjemny dźwięk! 
• Zasilany jest 1 baterią 9V, która wystarczy na bardzo długi czas użytkowania! 
• Posiada 3 poziomy czułości: niski, średni i wysoki. 
• Alarm jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (wodoszczelny). 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: bateria 9V (brak w zestawie) 
• Pilot zdalnego sterowania IR 
• Siła alarmu: 110dB 
• Temperatura pracy: od -15 stopni C do +75 stopni C 
• Wymiary: 9,7 cm x 6,3 cm x 3,7 cm 

2. Instalacja i 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.

2. Zamontuj alarm na ramie roweru np. na rurze podsiodłowej i mocno dokręć śruby 
zacisku. Wykorzystaj do tego elementy dołączone w zestawie (śruby i podkładki).

3. Przycisk alarmu powinien być skierowany ku górze tak jak na rysunku poniżej.
4. Umieść baterię CR2032 w pilocie.
5. Aby aktywować alarm przytrzymaj przycisk czerwonej kłódki przez około 3 sekundy.
6. Aby dezaktywować alarm przytrzymaj przycisk szarej kłódki przez około 3 sekundy.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią 9V 6F22 (brak w zestawie). 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.


