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MANUAL DE UTILIZARE 
 

LACĂT CU ALARMĂ CONRAD 
Cod produs: 751710 

 
Versiunea 08/09 

 
Domenii de utilizare 
Acest  produs  serveşte  pentru  asigurarea  bicicletelor, 
motoretelor,  maşinilor,  rulotelor,  geamantanelor, 
aparatelor pentru grădinărit etc. 
 

Dacă  lacătul  este  activat  se  declanşează  alarma  (volum 
sonor: cca. 110 dB) la identificare unei vibrații.  
 

Alimentarea se face prin 6 x baterii buton 1,5 V (tip LR44). 
Produsul  este  conceput  pentru  a  fi  folosit  în  spații 
exterioare (IPX4). 
 

Orice  altă  întrebuințare,  în  afara  celor  menționate  deja, 
duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum  incendiu,  scurtcircuitare,  electrocutare  etc. 
Aparatul  nu  are  voie  să  fie  modificat  sau  reconfigurat. 
Respectați  întocmai  instrucțiunile  de  siguranță!  Vă  rugăm 
citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe 
să utilizați produsul.  
 
Explicații simboluri 

Simbolul  „fulger  în  triunghi”  este  folosit  atunci 
când există pericole legate de sănătatea umană, de 
ex. electrocutare. 
Simbolul  „semnul  exclamării  în  triunghi”  indică 
faptul  că  informația  prezentată  este  importantă, 
iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul  „mână”  apare  atunci  când  este  vorba 
despre  sfaturi  sau  indicații  importante  în 
manevrare.  

 
Instrucțiuni de siguranță 

În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 
nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în  acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale sau umane ce pot  rezulta ca urmare a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a 
nerespectării  instrucțiunilor  de  siguranță 
prezentate  în manual.  În  aceste  cazuri  se pierde 
dreptul la garanție!  

 

• Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt 
permise  reconfigurarea  şi/sau  modificarea  arbitrară  a 
produsului.  

• Nu  supuneți  aparatul  la  solicitări  mecanice  prea 
puternice.  Căderea  aparatului,  chiar  şi  de  la  înălțimi 
relativ mici, poate conduce la defecțiuni. 

• Alimentarea  se  realizează  prin  6  x  baterii  buton  1,5 V 
(tip LR44). 

• Alarma integrată atinge un volum sonor de cca. 110 dB. 
Nu activați alarma  în apropierea urechii animalelor sau 
oamenilor. Pericol de vătămare a auzului! 

• Aparatele electrice nu au ce căuta  în mâinile copiilor şi 
de aceea trebuie ținute departe de mâinilor lor. 

• Adresați‐vă unui  specialist dacă aveți nelămuriri  legate 
de funcționare sau de siguranța în operare.  

• Materialele  folosite  la  împachetarea produsului nu pot 
fi  lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea  pot  deveni 
periculoase pentru copii. 

• Dacă  observați  că  aparatul  nu mai  poate  fi  operat  în 
siguranță, deconectați‐l şi asigurați‐vă că nu mai poate fi 
operat.  

• Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
‐ prezintă daune evidente 
‐ nu mai funcționează 
‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o 

perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 

• Nu  turnați  niciodată  lichide  peste  aparatele  electrice. 
Pericol de incendiu sau electrocutare. 

• Întreținerea, operațiile de ajustare şi de reparații nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat. 

• Dacă  aveți  alte  întrebări  la  care  nu  găsiți  răspunsul  în 
acest manual vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau specialiştilor.  

 
Instrucțiuni privind bateriile 
• Bateriile nu au ce căuta în mâinile copiilor. 
• Atunci  când  instalați  bateriile  în  aparat,  aveți  grijă  ca 

polaritatea să fie corectă.  
• Nu  lăsați bateriile  la  întâmplare, căci există pericolul să 

fie  înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

• Bateriile  defecte  sau  care  curg  pot  provoca  arsuri  ale 
pielii, de aceea folosiți mănuşi de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii.  

• Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

• Bateriile uzuale nu pot  fi  reîncărcate. Există pericol de 
explozie!  Nu  reîncărcați  decât  bateriile  reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite. 

• Extrageți  bateriile  atunci  când  nu  folosiți  aparatul  o 
perioadă mai  lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin curgerea bateriilor.  

• Pentru evacuarea bateriilor uzate citiți cap. „Evacuarea 
deşeurilor”. 

 
Instalarea/schimbarea bateriilor 
• Introduceți cheia în lacăt şi rotiți‐o în sens orar. 
• Demontați mânerul de blocare. 
• Scoateți  cele  două  şuruburi  interioare,  ce  sunt  acum 

vizibile. 
• Demontați partea inferioară a carcasei. 
• Îndepărtați compartimentul bateriilor. 
• Instalați 6 x baterii buton 1,5 V (tip LR44). 
• Reinstalați compartimentul bateriilor. 
• Aşezați partea inferioară a carcasei pe partea superioară 

şi  conectați  cele  două  părți  ale  carcasei  folosind 
şuruburile demontate.  

• Reaşezați mânerul de blocare. 
• Rotiți cheia în sens anti‐orar şi scoateți‐o din lacăt. 
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Montare şi activare 
Alarma  integrată  atinge un  volum  sonor de  cca. 
110 dB. Nu activați alarma în apropierea urechilor 
animalelor sau oamenilor. Pericol de vătămare a 
auzului! 

 

Pentru  a  activa  lacătul  cu  alarmă  procedați  după  cum 
urmează: 

• Introduceți cheia în lacăt şi rotiți‐o în sens orar. 
• Îndepărtați mânerul blocare şi aşezați‐l în lacăt în aşa fel 

încât  partea  cu  crestătura  (v.  imag.  2)  să  se  afle  pe 
partea cu cheia. 

• Poziția corectă este semnalizată printr‐un bip. 
• Scoateți  cheia  şi aşteptați 15  sec. După 15  sec.  lacătul 

este activat. 
• La apariția unei vibrații se declanşează alarma. 

Fiecare alarmă durează 10 sec. 
 

 
 

Schimbarea bateriilor 
Imediat  ce  bateriile  sunt  descărcate  se  aude  un 
sunet  bip  de  genul  „Ge,ge,ge…”,  ceea  ce 
înseamnă că bateriile trebuie să fie schimbate. 

 

Pentru  schimbarea  bateriilor  procedați  după  cum 
urmează: 
• Introduceți cheia în lacăt şi rotiți‐o în sens orar. 
• Îndepărtați mânerul de blocare. 
• Îndepărtați cele două şuruburi  interioare, ce sunt acum 

vizibile. 
• Demontați partea inferioară a carcasei. 
• Îndepărtați compartimentul bateriilor. 

• Instalați 6 x baterii buton 1,5 V (tip LR44)  la polaritatea 
corectă.  

• Reinstalați compartimentul bateriilor. 
• Aşezați partea inferioară a carcasei pe partea superioară 

şi  conectați  cele  două  părți  ale  carcasei  folosind 
şuruburile demontate.  

• Reaşezați mânerul de blocare. 
• Rotiți cheia în sens anti‐orar şi scoateți‐o din lacăt. 
 
Întreținere şi curățare 
Cu excepția operațiilor de  schimbare a bateriilor produsul 
nu  are  nevoie  de  întreținere.  Pentru  a  curăța  carcasa 
produsului  folosiți  o  cârpă  curată,  uscată  şi moale.  Dacă 
murdăria este persistentă înmuiați cârpa în apă caldă.  
Nu folosiți niciodată soluții de curățare agresive.  
 
Evacuarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătățirii calității mediului înconju‐
rător, al protejării sănătății omului  şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudență şi în mod rațional, consumatorul este 
solicitat  să  predea  produsul  devenit  inutilizabil  la  orice 
punct de colectare  şi reciclare din  localitatea de domiciliu, 
conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo‐ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în 

formă  de  X  indică  faptul  că  produsul  face  obiectul 
unei colectări separate,  la un centru de colectare  şi 
reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu 
gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul  final  este  obligat  (Legea  nr.  426/2001)  să 
returneze bateriile  şi bateriile  reîncărcabile uzate. Arunca‐
rea  lor  împreună  cu  deşeurile  menajere  este  interzisă! 

Bateriile/bateriile  reîncărcabile  care  conțin 
substanțe  periculoase  sunt marcate  prin  simbolul 
pubelei  cu  roți  barate.  Simbolul  indică  faptul  că 
aruncarea  produsului  în  locurile  de  depozitare  a 
gunoiului  menajer  este  interzisă.  Simbolurile 
chimice pentru  respectivele  substanțe periculoase 
sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă  puteți  debarasa  de  bateriile/bateriile  reîncărcabile 
uzate,  în  mod  gratuit,  la  orice  punct  de  colectare  din 
localitatea dumneavoastră. 
 
Date tehnice 
Alimentare:   6 baterii buton 1,5 V (tip AAA; nu 

sunt incluse) 
Durată viață baterie:   cca.  6  luni  (pentru  declanşarea 

alarmei de 3x zilnic!) 
Greutate:     cca. 427 g (incl. baterii) 
Dimensiuni:     cca. 95 x 93 x 33 mm 
Temperatură de operare:  ‐ 30 °C până la 50 °C 
Grad de protecție:   IPX4 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reprezintă  o  publicație  a  German  Electronics  SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România)  şi Conrad Electronic SE  (Klaus‐Conrad‐Straße 
1, D‐92240 Hirschau, Germania). 
Toate  drepturile,  inclusiv  cele  aferente  traducerii,  sunt  rezervate.  Reproducerea  integrală  sau 
parțială, prin orice mijloace, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice 
de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului.  
Prezentele  instrucțiuni  de  utilizare  reflectă  specificațiile  tehnice  ale  produsului  la  data  tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație.          
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