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MANUAL DE UTILIZARE 
 

LACĂT CABLU CU ALARMĂ ŞI SENZOR DE MIŞCARE  
Model AL07 

Cod produs 860745 
 

 

ELEMENTE DE COMANDĂ 
1. Cablu de oţel 
2. Conector lacăt 
3. Capac carcasă lacăt 
4. Apărătoare anti-praf 
5. Broască 
6. Buton iluminare 
7. Cheie cu led 
8. Suport pentru cadru (clemă) 
9. Led alarmă 
10. Buton setare 
11. Carcasă lacăt 
12. Difuzor 
 
 

CONŢINUTUL COLETULUI 
 Lacăt cablu cu alarmă AL 07 

 Suport pentru cadru 

 O cheie cu led cu baterii şi o cheie de rezervă 

 Instrucţiuni  
 
 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 Înainte de a utiliza lacătul cu alarmă citiţi cu atenţie şi în întregime instrucţiunile de utilizare deoarece acestea conţin 

informaţii importante referitoare la utilizarea corectă. 

 Nu aruncaţi bateriile şi ambalajele laolaltă cu gunoiul menajer. 
Bateriile trebuie predate la un centru de colectare a bateriilor uzate. 
Colectarea selectivă a ambalajelor ajută la protejarea mediului înconjurător. 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea produsului sunt interzise.  

 Intensitatea sonoră a semnalului de alarmă (105 dB) vă poate afecta auzul. 

 Aparatul este rezistent la apă şi adecvat pentru utilizarea în exterior. În orice caz, nu îl cufundaţi niciodată complet în apă. 
 
 

INFORMAŢII REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI 
 Aparatul devenit neutilizabil nu trebuie aruncat laolaltă cu gunoiul menajer, ci predat la un centru de colectare desemnat 

pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Acest lucru este indicat de simbolul afişat pe produs, în 
instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj. 

 Acest aparat conţine materiale reciclabile. Prin reciclare, utilizarea materialelor sau  
alte forme de exploatare constituie o contribuţie importantă la protejarea mediului înconjurător. 

 Pentru informaţii referitoare la centrele de colectare contactaţi autorităţile locale. 
 

 
ELIMINAREA BATERIILOR 
 Nu aruncaţi bateriile laolaltă cu gunoiul menajer. În calitate de consumator, sunteţi obligat prin lege să returnaţi bateriile 

uzate. Puteţi returna bateriile uzate la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care comercializează 
baterii de acest tip. 

 
 

INSTALAREA BATERIILOR 
În lacătul cu alarmă (bateria nu este inclusă în colet) 

 Scoateţi lacătul cu alarmă din suportul pentru cadru. 
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 Deşurubaţi şurubul capacului carcasei lacătului de pe panoul din spate al carcasei lacătului cu o şurubelniţă în cruce. 

 Glisaţi capacul pentru a îl înlătura de pe carcasa lacătului. Puteţi vedea compartimentul bateriei. 

 Deşurubaţi cele patru şuruburi ale compartimentului bateriei cu o şurubelniţă în cruce şi înlăturaţi capacul. 

 Înlocuiţi bateria (baterie bloc de 9 V) respectând polaritatea. 

 Montaţi capacul compartimentului bateriei şi apoi capacul carcasei lacătului. 
 
În cheia cu led (bateria este inclusă în colet) 

 Slăbiţi şurubul de pe cheie cu o şurubelniţă în cruce şi ridicaţi capacul. 

 Înlocuiţi bateria descărcată cu o baterie cu Li nouă tip CR 1220 de 3 volţi. Respectaţi polaritatea. 

 Închideţi capacul şi strângeţi şurubul. 
 
Siguranţă 

 Nu expuneţi bateriile la căldură şi umezeală şi nu le aruncaţi în foc. 

 Nu scurtcircuitaţi bateriile deoarece acest lucru poate cauza o explozie. 
 

 
UTILIZAREA SUPORTULUI PENTRU CADRU 
 Montaţi suportul pentru cadru (7) pe bicicletă într-un loc adecvat unde nu vă încurcă la condus. 

 Pentru a fixa lacătul cu alarmă introduceţi-l cu bolţurile de fixare ale carcasei la un unghi de 90° în orificiile suportului pentru 
cadru. 

 Rotiţi lacătul cu alarmă la 90° în sens invers acelor de ceasornic. 
Lacătul este acum fixat în siguranţă în suportul pentru cadru. 

 Pentru a scoate lacătul cu alarmă rotiţi-l la 90° în sensul acelor de ceasornic şi scoateţi-l din suportul pentru cadru. 
 
 

UTILIZAREA LACĂTULUI CU ALARMĂ 
 Apărătoarea anti-praf (4) trebuie să fie întotdeauna închisă atunci când cheia nu se află în broască. 

 Deschideţi apărătoarea anti-praf (4) şi introduceţi cheia în broască (5). 

 Rotiţi cheia în sensul acelor de ceasornic şi trageţi conectorul (2) afară. 

 Treceţi cablul de oţel prin cadrul bicicletei şi în jurul unui obiect fix. Reintroduceţi conectorul lacătului (2) în carcasa 
lacătului. 

 
 

ACTIVAREA ALARMEI 
 Lacătul cu alarmă are două alarme distincte: 

Monitorizare anti-tăiere a cablului şi senzor de mişcare. 

 Funcţia monitorizare cablu se activează odată ce aţi închis lacătul cu alarmă şi auziţi un bip. 

 Pentru a activa senzorul de mişcare apăsaţi butonul galben până ce auziţi două bipuri. 
 
 

FUNCŢIILE ALARMEI 
 În caz de tăiere a cablului de oţel, sirena de alarmă sună timp de 30 secunde, chiar dacă senzorul de mişcare nu este activat. 

 Dacă senzorul de mişcare este activat şi lacătul cu alarmă este mişcat, alarma sună de trei ori. 
Dacă mişcarea continuă în următoarele 5 secunde se declanşează nivelul al doilea de alarmă: sirena sună timp de 20 
secunde şi ledul roşu începe să clipească. Apoi sirena se opreşte. Sirena se declanşează din nou dacă senzorul detectează 
mişcare în următoarele 5 secunde.  

 
 

OPRIREA ALARMEI 
 Deschideţi apărătoarea anti-praf (4) şi introduceţi cheia (6) în broască. Rotiţi cheia în sensul acelor de ceasornic şi trageţi 

conectorul lacătului afară din lacăt. Lacătul este acum dezactivat. 

 Dacă acest proces durează prea mult timp este posibil să se declanşeze alarma. 
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