
MOBILNÍ ALARM  
S DÁLKOVÝM OVLADAČEM 

model: YL-105
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto vý-
robku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny 
k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
 
Obsah balení:  1x alarm, 2x IR dálkové ovládání, 
 1x nastavitelný držák, 1x Instalační materiál

Specifikace: Napájení alarmu - alkalické baterie 4x AA 1,5V nebo adaptér DC 
6V/200 mA (adaptér ani baterie nejsou součástí výrobku). Dosah pohybového 
čidla ve volném prostoru – 6 m. Siréna – 105 dB. Napájení IR dálkového ovlá-
dání – 3x baterie AG13 (LR44) 1,5V (jsou součástí výrobku). Dosah IR dálkového 
ovládání – 10 m.

Zprovoznění: Alarm otočte a na zadní straně odklopte kryt baterií. Vložte kvalit-
ní alkalické baterie (4x AA 1,5V). Dbejte na správnou polaritu vložených baterií. 
Dálkové ovládání aktivujete vytažením zajišťovací pásky na zadní straně. Výmě-
nu baterií u IR dálkového ovladače, provedete odšroubováním zadní strany dál-
kového ovladače a výměnou baterií. Dbejte na správnou polaritu všech baterií. 
Nekombinujte staré a nové baterie. Vždy vyměňte všechny najednou.
Instalace: Nainstalujte alarm a nasměrujte na místo, které potřebujete střežit. 
Vyhněte se místům, které mohou ovlivnit jak ovládání alarmu, tak jeho samot-
nou funkci (přímé denní světlo, zářivky, jiné zdroje IR ovládání). 

Provoz: Pro aktivaci alarmu stiskněte tlačítko na IR dálkovém ovladači. Na alar-
mu začne blikat zelená LED, která indikuje dobu 15 vteřin, určenou pro odchod. 
Poté je alarm aktivní. Při aktivaci alarmu pohybem začne blikat červená LED a 
po uplynutí 5 vteřin se spustí akustická siréna na dobu 45 vteřin. Po uplynutí 
45 vteřin akustické signalizace se alarm opětovně aktivuje. Pro zrušení  aktivace 
nebo vypnutí spuštěného alarmu zmačkněte tlačítko na dálkovém ovladači. IR 
dálkovým ovladačem miřte vždy na alarm. Při aktivaci a zrušení alarmu, dojde 
vždy k akustické signalizaci změny stavu. Doba provozu na baterie je odvislá od 
četnosti alarmů a kvality baterií (pohybujeme se v řádech měsíců), avšak pro ne-
přetržitý provoz doporučujeme, aby byl alarm použit s adaptérem. Při provozu 
s adaptérem je nutné dodržet  jeho  max. napětí 6V (stabilizovaný zdroj 6V) a je 
nutné vyndat baterie nebo do alarmu vložit nabíjecí baterie. Nabíjecí baterie pak 
slouží jako záloha při výpadku proudu. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou 
určené k dobíjení. Může dojít k poškození výrobku, baterií i škodě na majetku. 
Alarm je možné provozovat pouze na adaptér bez baterií. Nikdy nekombinujte 
provoz na adaptér a baterie, které nejsou určené k dobíjení.

Ochrana životního prostředí: 
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
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likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie 
nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k po-
užití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili 
pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna 
dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 
nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 
nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému 
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za mož-
né tiskové chyby.
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MOBILNÝ ALARM 
S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

model: YL-105
Vážený zákazník, 
ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku. 
Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvede-
niu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným oso-
bám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, 
aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

Obsah balenia:  1x alarm, 2x IR diaľkové ovládanie, 
   1x nastaviteľný držiak, 1x inštalačný materiál

Špecifikácia: Napájanie alarmu - alkalické batérie 4x AA 1,5 V alebo adaptér DC 
6 V / 200 mA (adaptér ani batérie nie sú súčasťou výrobku). Dosah pohybového 
senzora vo voľnom priestore - 6 m. Siréna - 105 dB. Napájanie IR diaľkového ovlá-
dania - 3x batérie AG13 (LR44) 1,5 V (sú súčasťou výrobku). Dosah IR diaľkového 
ovládania - 10 m.

Sprevádzkovanie: Alarm otočte a na zadnej strane odklopte kryt batérií. Vlož-
te kvalitné alkalické batérie (4x AA 1,5 V). Dbajte na správnu polaritu vložených 
batérií. Diaľkové ovládanie aktivujete vytiahnutím zaisťovacej pásky na zadnej
strane. Výmenu batérií u IR diaľkového ovládača vykonáte odskrutkovaním zad-
nej strany diaľkového ovládača a výmenou batérií. Dbajte na správnu polaritu 
všetkých batérií. Nekombinujte staré a nové batérie. Vždy vymeňte všetky naraz.
Inštalácia: Nainštalujte alarm a nasmerujte na miesto, ktoré potrebujete strážiť. 
Vyhnite sa miestam, ktoré môžu ovplyvniť ako ovládanie alarmu, tak jeho samot-
nú funkciu (priame denné svetlo, žiarivky, iné zdroje IR ovládania). 

Prevádzka: Pre aktiváciu alarmu stlačte tlačidlo na IR diaľkovom ovládači. Na alar-
me začne blikať zelená LED, ktorá indikuje dobu 15 sekúnd, určenú pre odchod. 
Potom je alarm aktívny. Pri aktivácii alarmu pohybom začne blikať červená LED 
a po uplynutí 5 sekúnd sa spustí akustická siréna na dobu 45 sekúnd. Po uplynutí 
45 sekúnd akustickej signalizácie sa alarm opätovne aktivuje. Pre zrušenie aktivá-
cie alebo vypnutie spusteného alarmu stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. IR 
diaľkovým ovládačom mierte vždy na alarm. Pri aktivácii a zrušení alarmu, dôjde 
vždy k akustickej signalizácii zmeny stavu. Doba prevádzky na batérie je závislá 
od početnosti alarmov a kvality batérií (pohybujeme sa v rádoch mesiacov), avšak 
pre nepretržitú prevádzku odporúčame, aby bol alarm použitý s adaptérom. Pri 
prevádzke s adaptérom je nutné dodržať jeho max. napätie 6 V (stabilizovaný 
zdroj 6 V) a je nutné vybrať batérie alebo do alarmu vložiť nabíjacie batérie. Na-
bíjacie batérie potom slúžia ako záloha pri výpadku prúdu. Nikdy nenabíjajte baté-
rie, ktoré nie sú určené na dobíjanie. Môže dôjsť k poškodeniu výrobku, batérií aj 
škode na majetku. Alarm je možné prevádzkovať len na adaptér bez batérií. Nikdy 
nekombinujte prevádzku na adaptér a batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie.
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Ochrana životného prostredia: 
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení:
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola 
neekonomická, produkt nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej 
likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý 
zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a na-
pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného mie-
sta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odo-
vzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis:
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné 
oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návo-
de na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste 
sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje:
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
-  na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, vý-

mena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
-  na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, praš-

nosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu a pod.
-  na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nespráv-

nych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanické-
mu poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí 
za možné tlačové chyby.
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