
SET ALARMĂ PENTRU FEREASTRĂ ŞI UŞĂ, 3 BUCĂŢI 
Cod produs: 750622 

 

Mod de utilizare 

Acest dispozitiv declanşează alarma printr-un senzor magnetic. Alimentarea cu curent 

a produsului se face prin internediul a trei baterii tip buton de 1,5 V. 

Vă rugăm să evitaţi orice posibilitate ca dispozitivul să intre în contact cu apa. 

Utilizarea necorespunzătoare a produsului va avea ca şi consecinţă deteriorarea 

acestuia.  

Modificarea şi/sau reconstrucţia oricărei părţi a dispozitivului este strict interzisă. 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau 

pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului sau fără să se 

ţină cont de instrucţiunile de operare. 

De asemenea, producătorul sau distribuitorul nu-şi 

asumă responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare a 

aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta. În astfel de cazuri 

garanţia va fi declarată nulă! 

 

 Orice transformare neautorizată şi/sau modificări aduse produsului sunt interzise 

din motive de securitate şi conformitate (CE). 

 Acest dispozitiv de alarmă, precum şi bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna 

copiilor. 

 Bateriile buton sunt considerate deşeuri speciale, prin urmare nu trebuie aruncate 

laolaltă cu deşeurile menajere. Vă rugăm să evacuaţi bateriilor uzate la punctele de 

colectare special amenajate în acest scop. 

 Când introduceţi bateriilor, respectaţi polaritatea corectă. 

 Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitaţi 

bateriile, nu le demontaţi şi nu le aruncaţi în foc. Pericol de explozie! 

 Dacă nu folosiţi produsul o perioadă mai lungă, extrageţi bateriile pentru a evita 

pagubele produse de curgerea bateriilor. 

 



Atenţie! Alarmă puternică! 

Nu lăsaţi ca alarma să sune o perioadă mai lungp de timp, deoarece 

există riscul afectării aparatului auditiv! 

 

Mod de utilizare 

1. Schimbarea bateriilor 

Respectaţi instrucţiunile de siguranţă! 

În cazul în care sunetul alarmei nu mai este suficient de puternic, însemană că trebuie 

să schimbaţi bateriile. Respectând direcţia indicată de săgeată, deschideţi capacul 

compartimentului de baterii situat în spatele aparatului. 

Schimbaţi toate bateriile deodată şi folosiţi doar baterii de acelaşi tip, de exemplu 3 x 

LR44. De asemenea, respectaţi polaritatea corectă. Indicaţiile privind polaritatea se 

găsesc în interiorul compartimentului. Închideţi capacul compartimentului bateriilor. 

 

2. Instalarea 

 Cu ajutorul benzii dublu adezive, fixaţi dispozitivul de alarmă (unitatea principală) 

cu pe uşă sau fereastră, după caz. 

 Fixaţi senzorul magnetic, în paralel cu dispozitivul de alarmă, cu ajutorul benzii 

dublu adezive pe cadrul uşii sau ferestrei. 

În cazul în care uşa sau fereastra sunt închise, distanţa dintre cele două componente 

nu trebuie să fie mai mare de 8 mm. 

 Fixaţi întrerupătorul în poziţia “ON”. Alarma se va declanşa la deschiderea uşii sau 

ferestrei. 

Când întrerupătorul este în poziţia “OFF”, alarma nu este în funcţiune. 
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