
Univerzálny alarm na bicykel – Slovenský manuál 

 

Funkcie alarmu na bicykel:  
1. 4 miestny nastaviteľný kód, ktorý si zadá sám užívateľ.  

2. Použité citlivé ostrasové čidlo s možnosťou nastavenia vysokej, strednej a nízkej citlivosti.  

3. Spoľahlivosť,110 DB síréna, je vodeodolný 

4. Malé nároky na batériu, 9V batéria má dobrú vydrž.  

5. Jednoduchá inštalácia na sedlovú tyč alebo niekde inde na konštrukciu bicykla.  

 

Návod pre nastavenie alarmu na bicykel:  
  

1. Továrenský prednastavený kód je "ABCA". 

  

2.Postup ako zmeniť heslo. Vložte 9V batériu, potom  stlačte "A" na 3 sekundy a budete počuť 

krátky "Di" zvuk, zadajte starý kód (prednastavené heslo na nových alarmoch je ABCA), budete počuť 

"DiDiDi" zvuk, ak bolo heslo správne. 

  

3.Do 5 sekúnd zadajte váš nový 4 miestny kód (napr AABC), budete počuť "DiDiDi" zvuk  

ak bola zmena hesla úspešná.  

V prípade, že zadáte zlý starý kód alebo zlyháte pri zmene kódu,  

počujete dlhý "Di" zvuk. Proces potom môžete opakovať.  

 

4. Ak vyberiete batériu dlhšie ako na 30 sekúnd, automaticky sa obnoví továrensky  

nastavený kód (ABCA).  
 

5. Štandardná citlivosť alarmu: Stredná.  

 

6. Nastavenie citlivosti alarmu. Ak alarm nie je aktivovaný, stlačte "C" a držte ho do tej doby, 

pokým nebudete počuť požadovaný počet pípnutí , potom klávesu “C“ stačí pustiť 

 

Di = vysoká citlivosť,  

DiDi = stredná citlivosť,  

DiDiDi = nízky citlivosť.  

 

6. Aktivovanie alarmu. Stlačte "B" na 3 sekundy, počujete "Di" zvuk a potom jednotka 

bude aktívna (aktivovanie ma 5 sekundové oneskorenie pre prípad, že otras spôsobí sám užívateľ).  

 

7. Deaktivovanie alarmu na bicykel. Zadajte váš 4 miestny kód, potom budete počuť "DiDiDi" zvuk, 

ak bol zadaný správne. Ak bol kód zadaný nesprávne, budete počuť dlhý "Di" zvuk.  

 

8. Klávesnica sa uzamkne na 3 minúty, ak vložíte štyrikrát po sebe zlý kód,  

klávesnica sa odomkne pre ďalšie zadávanie za 3 minúty. (Môžete resetovať alarm vytiahnutím 

batérie) 

 

9. Keď bude spustený alarm, zaznie v piatich cykloch a ak bude behom piatich sekúnd znovu  

aktivovaný, bude znieť 15 sekúnd nepretržitý tón. 
 


