Multifunkční inteligentní cykloalarm

- uživatelská příručka

Alarm proti krádeži - LED zadní blikačka – Zvonek - Funkce Brzdového Světla
!!! PŘED PRVNÍM POUŽITÍM JE NUTNÉ NABÍT BATERII V JEDNOTCE ALARMU !!!
Pro správné fungování bude pravděpodobně také potřeba spárovat dálkové ovládání
s jednotkou alarmu. Návod najdete v kapitole POKYNY PRO FYZICKÉ TLAČÍTKO „KEY“

1. AKTIVACE A DEAKTIVACE FUNCE ALARMU:
Aktivace: zmáčkněte 1x tlačítko
.
Alarm
vydá 3 tóny „do-re-mi“ a jednotka přejde do
ochranného módu. Po dalších 3 vteřinách uslyšíte
tón „pip“ jako potvrzení o zaktivování alarmu.
Alarm začne být plně funkční až po uplynutí dalších
5 vteřin. Účelem tohoto zpoždění je aby nedošlo ke
spuštění alarmu v době, když se po aktivaci alarmu
vzdalujete od kola a nechtěně o něj zavadíte.
Jestliže po uplynutí ochranné 5-ti vteřinové doby
dojde k jakémukoliv doteku s Vašim kolem, alarm
Vás 2 krátkými tóny upozorní, že se s kolem něco děje. Tento zvuk má za úkol vystrašit a odradit případného zloděje.
Deaktivace: zmáčkněte 1x

. Alarm vydá 3 tóny „mi-re-do“ a funkce alarmu se ukončí.

2. JAK POSTUPOVAT KDYŽ SE SPUSTÍ ALARM
Pokud je funkce alarmu aktivní, tak při jakémkoliv doteku, nárazu nebo vibraci vydá alarm 2 po sobě jdoucí krátké tóny. Pokud
do následujících 12 vteřin od zaznění 2 tónů dojde k dalšímu doteku, nárazu nebo vibraci, alarm spustí poplach. Zvuk poplachu
trvá po dobu 30 vteřin. Pro vypnutí poplachu stačí pouze 1x zmáčknout tlačítko
. Jednotka alarmu vydá 3 tóny „mi-redo“ a poplach se ukončí. Funkce alarmování je tímto deaktivována a musíte ji opět aktivovat, pokud ji chcete opětovně
zapnout.

3. Funkce ZADNÍ SVĚTLO, BLIKAČKA a BRZDOVÉ SVĚTLO
Všechny funkce fungují, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Zmáčkněte na ovladači tlačítko
. Každým
následujícím stisknutím tlačítka se budete přepínat mezi čtyřmi následujícími módy svícení zadního světla:
Rychlé blikání  Dýchavé světlo  Stálé svícení  Vypnuto
Funkce ZADNÍ SVĚTLO nebo BLIKAČKA (noční režim). Funkce je určena primárně pro jízdu v noci a za šera. Pomocí tlačítka
navolte požadovaný mód svícení (Rychlé blikání  Dýchavé světlo  Stálé svícení). Při této funkci je také aktivní funkce
BRZDOVÉ SVĚTLO.
Funkce BLIKAČKA (denní, pohotovostní režim). Za denního světla je tato funkce určena pouze pro krátkodobou výstrahu,
např. v případě odstavení kola u krajnice popřípadě jízdy v tunelu nebo v podchodu. Pomocí tlačítka
navolte mód
„Rychlé blikání“ nebo „Dýchavé světlo“. Při této funkci je také aktivní funkce BRZDOVÉ SVĚTLO.
Poznámka: Jednotka alarmu je vybavena světelným čidlem a z důvodu šetření energie v baterii se blikačka ve dne sama
přepne do pohotovostního módu (uspí se a světlo zhasne) vždy po uplynutí doby 30 vteřin od aktivace - nezáleží na tom, jestli
je kolo v klidu nebo na něm jedete. Funkci znovu aktivujete stlačením tlačítka
nebo, pokud kolo stojí, jej opět uvedete
do pohybu. I při uspané blikačce zůstává stále aktivní funkce BRZDOVÉHO SVĚTLA.
Funkce BRZDOVÉ SVĚTLO - automaticky se aktivuje (rozsvítí) při každém zabrzdění. Brzdové světlo nefunguje, pokud je vlastní
jednotka alarmu ve stavu „Vypnuto”.

4. BEZDRÁTOVÝ ZVONEK
Funguje, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Krátkým zmáčknutím tlačítka
na ovladači spustíte zvonění ve
stylu „di..di..di“. Můžete přepínat mezi 3 různými módy zvonku: Siréna  Cvrlikání  Elektrický zvonek, stačí dlouze cca. 6
vteřin zmáčknout a držet tlačítko
.
Poznámka k výměně baterie dálkového ovládání: V závislosti na podmínkách by baterie v ovladači měla vydržet cca. 15
měsíců. Pokud je baterie v jednotce alarmu plně nabitá, ale zdá se Vám, že dosah alarmu je kratší a světla blikačky jsou slabá,
vyměňte baterii v dálkovém ovladači. Menší plochý šroubováček vložte do drážky na boku ovladače, jemně ho rozevřete a
sundejte kryt ovladače na zadní straně. Použijte novou 12V/27A baterii typu L828. Při výměně dávejte pozor na správnou
polarizaci baterie.

JAK NABÍJET BATERII V JEDNOTCE ALARMU
Indikace vybité baterie:
Pokud je baterie jednotky vybitá pak svítivost světla klesne na polovinu a po stisknutí jakéhokoliv
tlačítka na dálkovém ovladači se ozve 2x tón „diu diu“. Výrazně se zkrátí dosah ovladače a také
se zhorší citlivost ovládání. Všechny výše uvedené jevy Vás informují o tom, že je potřeba dobít
baterii v jednotce alarmu. K nabíjení používejte USB 2A kabel, který je součástí balení výrobku.
Nabíjet můžete z 5V/2A nabíječky Vašeho chytrého telefonu nebo z USB konektoru zapnutého
počítače nebo z Power banky.
1.
2.
3.
4.

Baterie je plně nabitá po 3 hodinách.
Během nabíjení světlo jednotky zeslábne, ale je zapnuté. Jakmile je baterie plně nabita, světlo jednotky zhasne.
Pokud zjistíte, že během nabíjení je světlo jednotky zhasnuté, zkontrolujte USB nabíjecí kabel, jestli je správně zapojený.
Pokud použijete pro nabíjení Power banku, můžete jednotku alarmu nabíjet přímo na kole. V jiném případě jednotku
sundejte a nabijte mimo kolo.

POKYNY PRO FYZICKÉ TLAČÍTKO „KEY“
1) Krátký stisk „KEY“– funguje stejně jako tlačítko na dálkovém ovladači. V případě, že s
sebou nemáte dálkový ovladač, můžete přepínat mezi čtyřmi následujícími módy svícení
zadního světla: Rychlé blikání  Dýchavé světlo  Stálé svícení  Vypnuto.
2) Dlouhý stisk „KEY“ po dobu 3 vteřin - Funguje, pouze pokud není aktivována funkce alarmu.
Slouží ke spárování dálkového ovladače s jednotkou. Pokud zjistíte, že dálkový ovladač
nepracuje správně, stiskněte tlačítko na 3 vteřiny, a až uslyšíte krátký tón „DI“, zmáčkněte
jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači. Zazní dvakrát tón „DI DI“, což znamená, že párování
proběhlo úspěšně.
3) Dlouhý stisk „KEY“ po dobu 7 vteřin - Funguje, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Slouží ke zrušení spárování
dálkového ovladače. Stiskněte tlačítko
dlouze po dobu 7 vteřin. Po zaznění jednoho dlouhého tónu „DI“ dojde
ke zrušení všech spárovaných ovladačů.
Poznámka: Jednu alarmovou jednotku můžete spárovat až se třemi dálkovými ovladači.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ DRŽÁKU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Přichyťte držák dálkového ovládání na řídítka pomocí dodávané elektrikářské pásky tak abyste na něj dosáhli palcem
levé nebo pravé ruky.

2. Vsuňte dálkové ovládání do lyžin až páčka zacvakne.
3. Pro vyjmutí dálkového ovládání zmáčkněte spodní páčku a ovladač vysuňte.
Poznámka: Pokud aktivujete funkci alarmu a kolo se chystáte opustit, nezapomeňte si dálkové ovládání vždy vzít sebou.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ JEDNOTKY ALARMU POD SEDLO

1. Instalujte držáček pod sedlo a přichyťte jej elektrikářskou páskou. Přesahující konec pásky odstřihněte.
2. Vsuňte jednotku alarmu do lyžin až páčka zacvakne. Pokud chcete, připevněte jednotku ještě pomocí malého šroubu.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ JEDNOTKY ALARMU NA SEDLOVKU

1. Instalujte držáček na sedlovku a nastavte požadovaný sklon.
2. Přiložte z vrchu jednotku alarmu a připevněte ji pomocí malého šroubu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ







Pečlivě si přečtěte toto bezpečnostní upozornění před prvním použitím produktu. Pokud bude produkt používán v
nesouladu s těmito pokyny, nebudou se na něj vztahovat záruční podmínky.
Nebezpečí poškození sluchu velmi ostrým a silným zvukem alarmu. Držte jednotku alarmu minimálně 2 metry od ucha.
Není určeno dětem na hraní. Nenechávejte jednotku bez dohledu v blízkosti dětí. Jednotka musí být pod neustálým
dozorem dospělého.
Chraňte před přímým ohněm a silným žárem slunce.
Z hlediska vodotěsnosti (odolnosti proti dešti) se ujistěte, že krytka USB konektoru je důkladně upevněna.
Jednotku nikdy neponořujte do vody nebo do jakékoli jiné tekutiny.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Uvedené odpovědi jsou založeny na předpokladu, že baterie v jednotce a v dálkovém ovládání jsou plně nabité. V případě,
že jednotku alarmu delší dobu nepoužíváte, pravidelně dobíjejte její baterii. Jen tak si zajistíte její dlouhodobou životnost.
Proč alarm nereaguje?
Bezprostředně po nastavení funkce alarmu s Vašim kolem nehýbejte. Po aktivaci funkce alarmu (stisknutím tlačítka ZAMČENÍ)
musíte počkat 5 vteřin, až se ozve tón „PÍP“. Teprve potom je funkce alarmu plně aktivována.
Proč nereaguje dálkové ovládání?
Toto bývá převážně způsobeno slabou baterií v dálkovém ovládání, případně vybitou baterií v jednotce alarmu. Baterie
dobijte (jednotka) nebo vyměňte (ovladač).

Proč se jednotka alarmu nenabíjí?
Ujistěte se, že používáte originální 2A USB kabel. Ujistěte se, že konektory jsou správně zastrčeny. Správná funkce nabíjení je
indikována slabým světlem.
Kdy musím nabíjet baterii? Jak poznám, že je baterie vybitá?
Když se po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovladači ozve po obvyklém výstražném tónu ještě navíc 2x tón „diu diu“,
znamená to, že je baterie vybitá a musíte ji dobít. Při vybité baterii se také výrazně zkrátí dosah a sníží citlivost ovladače.
Světlo blikačky bude svítit slabě.
Proč se blikačka vždy vypne po 30 vteřinách od její aktivace?
Je to z důvodu šetření energie v baterii. Funkci znovu aktivujete stlačením tlačítka
uvedete do pohybu.

nebo, pokud kolo stojí, jej opět

Jak zruším párování ovládače v případě jeho ztráty? Jak spáruji nový ovladač?
Při ztrátě ovladače byste měli, jako prevenci proti případné krádeži kola, zrušit spárování ovladače s jednotkou alarmu.
Ujistěte se, že jednotka nemá aktivovánu funkci alarmu a poté dlouze stiskněte tlačítko „KEY“ po dobu 7 vteřin až uslyšíte
dlouhý tón „DI“. Tím dojde ke zrušení párování s dálkovým ovladačem. Po zakoupení nového dálkového ovládání je potřeba
jej znovu spárovat s jednotkou alarmu. Dlouze stiskněte tlačítko „KEY“ po dobu 3 vteřin až uslyšíte krátký tón „DI“. Ihned po
zaznění tónu smáčkněte jakékoliv tlačítko na dálkovém ovládáni a až uslyšíte 2x výstražný tón „DI DI“, ovládání je úspěšně
spárováno.
Mohu zakoupit nový dálkový ovladač v případě jeho ztráty?
Ano, můžete. K jedné alarmové jednotce můžete přiřadit až 3 dálkové ovladače. Pro zakoupení ovladače kontaktujte naši
zákaznickou linku.
INFORMACE O PRODUKTU:
Rozměry jednotky: 43 x 50 x 41 mm
Rozměry ovladače: 35 x 57 x 12 mm
Baterie jednotky alarmu: Li-Ion 700 mA, nabíjecí
Baterie ovladače: 12V/27A alkalická L828
Světelný zdroj: COB LED vysoce svítivé
Dosah ovladače: 10 až 80 m (ve volném terénu)
Voděodolnost: třída IPX5 odolné proti dešti
Materiál: Polykarbonát + ABS
Hmotnost: 66 g
Hlasitost: 115 db

OBSAH BALENÍ:
1x jednotka alarmu (baterie je součástí)
1x dálkové ovládání (baterie je součástí)
1x USB nabíjecí kabel
1x držák dálkového ovládání
2x držák jednotky alarmu
1x dlouhý šroub + 1x krátký šroub
6x elektrikářská páska
1x imbusový klíč
1x pěnová podložka
1x uživatelská příručka

INFORMACE O RECYKLACI ODPADU - Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným
domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením
tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na
obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné,
nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

Zákaznický servis:

GreenBike s.r.o., Veslařská 142, Brno 637 00
Tel.: +420 608 730 412 - info@greenbike.cz - www.greenbike.cz

