Dveřní přídavný zámek s vestavěným alarmem
AlarmLock Door ALD-1P
Dveřní mechanický zámek s vestavěným elektronickým alarmem. Slouží jako přídavný zámek
na vstupní dveře. Při pokusu o neoprávněný přístup spustí alarm.
Dveřní mechanický zámek s vestavěným
elektronickým alarmem. Zámek funguje jako
klasický přídavný zámek na vchodové dveře. Navíc
je vybaven elektronickým alarmem zajišťujícím
hlídání dveří před neoprávněným pokusem o
otevření.
Zámek hlídá nejčastější způsob pokusu o otvírání
dveří zloději pomocí zasunutí plastové kartičky
mezi zárubně a dveře. Jakmile se pokusí pachatel
zamáčknout střelku zámku, dojde k aktivaci
hlasitého alarmu. Pokud ani to pachatele neodradí,
poplach se bude opakovat.
Zámek lze zamknout z venku i zevnitř. Pokud
zamknete pouze na jeden západ, nebude elektronický alarm hlídat, pokud zamknete na dva
západy, aktivuje se i elektronické hlídání. Pro rychlé uzamčení dveří zevnitř lze mechanicky
zablokovat střelku zámku.
Zámek obsahuje i protikus pro přichycení zárubně. Lze ho tak montovat na jakékoliv dveře
včetně dveří bez zárubní, jako jsou dveře do sklepů, kůlen a zahradních domků.

Montáž elektrického uzavírače
Zámek s alarmem se montuje jako přídavný zámek na vstupní dveře. Mechanická jednotka s
elektronikou je umístěna na dveřích zevnitř tak, aby se zámková západka při zamknutí
zasunula do protikusu připevněného na zárubni.
Dveře se provrtají vrtákem 30mm. Do vytvořeného otvoru se montuje uzamykací systém.
Zevnitř dveří uzamykací systém upevněte šrouby. Přes uzamykací systém připevněte tělo
zámku tak aby uzamykací systém mohl otáčet ústrojím zámku. Po přichycení zámku a vložení
baterie je zámek připraven k použití.
Baterie je uložena pod krytem na boku zámku. Při výměně baterie dbejte na její polaritu, aby
nedošlo k poškození elektroniky.

Upozornění: Nikdy nedávejte zámek k uchu. Akustická siréna může poškodit sluch.
Zámek by neměl být v dosahu dětí.

Záruční a pozáruční servis výrobků:
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ
Verze uživatelského návodu: 14.1
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Technické parametry













Napájení: 1x 12V typ 23A (součástí balení)
Výdrž baterií: 1 rok dle použití
Klíče: 5x proti-planžetový klíč
Režim zapnutí: s alarmem nebo bez alarmu
Aktivace hlídání: po uzamčení zámku
Poplach: 10 sekund houkání i opakovaně
Reakce: pokus o otevření dveří
Provedení: kovové pouzdro zámku
Západka: 10x3 mm ocelová
Tloušťka dveří: max 60 mm
Prostředí: vnitřní
Rozměry: 150 x 90 x 30 mm

Záruka
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje
poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v
délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese
odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s
výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

2

