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Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji.
Użytkowanie:
1. Domyślny kod to „ABCA”
2. Zmiana kodu. Gdy urządzenie jest wyłączone: Wciśnij „A” i chwilę przytrzymaj aż usłyszysz krótki dźwięk „Di”, wprowadź stary kod i
usłyszysz „DiDiDi” jeśli jest poprawny. Następnie możesz ustalić swój kod. Czynność należy wykonać do 5 sekund. Jeśli kod został nadany
poprawnie usłyszysz dźwięk „DiDiDi”. Jeżeli wprowadzisz źle usłyszysz długi dźwięk „Di”. Wówczas należy powtórzyć czynność.
3. Wyjęcie baterii na 30 sekund przywraca ustawienia domyślnego kodu.
4. Domyślna czułość : średnia
5. Ustawienie czułości: gdy urządzenie nie jest włączone wciśnij „C” i przytrzymaj aż usłyszysz dźwięk „Di” (wysoka), „DiDi”(średnia),
„DiDiDi”(niska). Puść przycisk w momencie usłyszenia odpowiedniego dźwięku.
6. Ustawienie alarmu: Wciśnij „B” i przytrzymaj przez 3 sekundy aż usłyszysz dźwięk „Di”. Po 5
opóźnieniu urządzenie zacznie pracować.
7. Wyłączenie alarmu. Wprowadź ustalony kod i usłyszysz dźwięk „DiDiDi”. Jeżeli wprowadzisz źle usłyszysz długi dźwięk „Di”.
8. Urządzenie zablokuje się na 3 minuty jeżeli wprowadzisz 4 razy zły kod, a następnie aktywuje alarm ponownie.
9. Wyzwolony alarm daje sygnał dźwiękowy 5 razy. Jeżeli nie zostanie rozbrojony w ciągu 5 sekund będzie wydawał sygnał dźwiękowy w
sposób ciągły przez 15 sekund. Montaż urządzenia polega na przykręceniu go do ramy, w innych aukcjach jest to tylko magnes który łatwo
zdjąć.
Specyfikacja techniczna:
• Nie można wyjąć baterii gdy urządzenie jest zamontowane na elemencie ramy roweru
• Zasilanie: 1 bateria 9V (brak w zestawie)
• Wymiary: 10 x 6 x 3,5 cm
• Siła głosu: 110 dB
• Temperatura pracy: -15 do 75 stopni Celsjusza
• Temperatura przechowywania: -40 do 85 stopni Celsjusza
• Wilgotność: 5% do 98%
Uwagi:
• Wodoodporny, ale nie wolno zanurzać go w wodzie.
• Rekomendujemy używanie baterii alkalicznych 9V. W ziemie zaleca się używać baterie odporne na
niską temperaturę.
• Wymień baterie jeżeli sygnał alarmu jest słabszy.
• Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas wyjmij baterie aby uniknąć jej uszkodzenia.

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

