770A
Kerékpárzár riasztóval

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a telepítés és a használat
előtt. Őrizze meg ezt az útmutatót mindaddig, amíg a terméket használja,
és a termék használóit tájékoztassa a termék működéséről.
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1.

Lehetséges felhasználások

Ez a zár nemcsak a mechanikus úton történő illegális nyitásokat akadályozza meg, hanem 100Db hangerejű riasztást ad, abban az esetben, ha
valaki mozgatja a kerékpárt miközben a zár be van élesítve.
A zár működtetéséhez szükséges egy Bluetooth®-kompatibilis okostelefon
és az ABUS Smart X alkalmazás letöltése.
Ezt a zárat kerékpárokhoz, nem motorokhoz vagy robogókhoz ajánljuk.
1.1

Fontos figyelmeztetések és biztonsági információk

Szimbólum

Figyelmeztetés

Megjegyzés

Veszély

Biztonsági figyelmeztetés, amely sérülésveszélyre vagy az egészségkárosodásra hívja fel
a figyelmet.

Veszély

Biztonsági figyelmeztetés, amely
tűzveszélyére utal.

Fontos

Figyelmeztetés az eszköz esetleges károsodásáról.

Tájékoztató

További tudnivaló
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Biztonsági információk a lítium-ion akkumulátorokkal kapcsolatban
		
		
Veszély
		
		

Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort
nem kell cserélni, a csere csak a gyártónak (ABUS) engedélyezett.
Kérjük, olvassa el és tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat és
utasításokat!

		
- Ne használja és ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a
			 hőmérséklet lecsökkenhet -20 ° C alá vagy megemelkedhet
			 + 40 ° C fölé. Ne tegye ki a terméket hosszú ideig közvetlen
Fontos
			 napfénynek.
		
- Ne töltse a terméket robbanásveszélyes, gyúlékony
			 folyadékoknak, gázoknak vagy pornak kitett területen.
		
- Soha ne kísérelje meg kinyitni a terméket és eltávolítani az
			 akkumulátort, mert az kárt okozhat a termékben (az akkumu			 látor sérülés, rövidzárlat stb.)
		
- Az elemeket, akkumulátorokat gyermekektől elzárva kell
			 tartani. A gyerekek a szájukba vehetik és lenyelhetik őket,
			 amely súlyos egészségkárosodáshoz vezet. Azonnal forduljon
			 orvoshoz, ha ilyen esemény bekövetkezik.
		
- A sérült akkumulátorból kiáramló gáz vagy folyadék irritálhatja
			 a légutakat, a bőrt és a szemet. Ha az akkumulátor folyadék a
			 szembe kerül, alaposan bő vízzel öblítse ki, majd forduljon
			 orvoshoz.
		
- Az akkumulátorban lévő folyadék gyúlékony! Az akkumulátort
			 csak akkor szabad tölteni, ha az akkumulátor háza nem sérült.
		
- Csak a mellékelt USB kábelt és a megfelelő töltőkészüléket
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			 használja (5 V DC tápegység, legalább 500 mA töltőáram).
			 Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt.
		
- Soha ne égesse el a terméket. Az akkumulátor felrobbanhat a
			 tűzben, és ez mérgező anyagokat szabadít fel.
Általános biztonsági információk
		
- Ne használjon magasnyomású tisztítót, gőzborotvát stb. (IP
			 osztály 44) vagy agresszív tisztítószereket a zár tisztításához.
Fontos
			
Vékonyan zsírozza be a lakatkengyel csatlakozási pontjait. Erre
			 a célra olajat ne használjon.
		
- Évente legalább egyszer ellenőrizze a zárat, illetve annak
			 felületét. Ha van rajta látható sérülés, repedés, törés akkor a
			 zárat nem szabad használni.
1.2

Műszaki adatok

Súly 			
kb. 2000 g
Átviteli teljesítmény <10 mW
Rádiófrekvencia
2,402 GHz - 2,480 GHz
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2.

Fontos, hogy
biztonságos helyen
tartsa a kódkártyát.
A QR kódra a
későbbiekben is
szüksége lesz,
ezzel tudja a zárat
beállítani, frissíteni, tulajdonjogot
igazolni a telefon
elvesztése esetén,
garanciát érvényesíteni.
Ne adja át a kódkártyáját egy harmadik fél számára.

770A
SmartX
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3.

Első üzembe helyezés

Szállításkor a zár lezárva és szállítási módban van (>> 5.1).
A zár használatához az akkumulátort először teljesen fel kell tölteni.
Kérjük, vegye figyelembe a 4. és 5. oldalon található biztonsági információkat.
3.1

3.2

A töltő csatlakozót a zár oldalán elhelyezett domború pont jelöli!
A gumi borítást mindig szerszám nélkül távolítsa el, hogy az ne sérüljön és továbbra
is por és vízmentesen tartsa az elektromos csatlakozót.
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3.3

3.4

USB-C

A készülék töltése közben telepítse a Smart X alkalmazást (a 4.
fejezetből).
Töltse fel az akkumulátort 100% -ra
(az akkumulátor töltöttségi szintje
megjelenik az alkalmazásban), és a
zár használatra kész lesz

Fontos
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Töltés után zárja le
megfelelően a gumisapkát,
hogy megvédje az elektronikát a nedvességtől és a
szennyeződésektől.

4.

Smart X App

SmartX

		
- Töltse le az ABUS Smart X alkalmazást, a telefonjára és
			 telepítse. Majd olvassa be a QR-kódot, a mellékelt ABUS
			 kódkártyáról.
		
- Őrizze meg és tartsa biztonságos helyen a kódkártyát a
			 telepítés után is. Szüksége lesz a QR kódra a későbbiekben is,
			 mert ezzel tudja a software-t frissíteni, a tulajdonjogot
			 igazolni a telefon elvesztése esetén vagy a garanciát
			 érvényesítésekor.
			 Ne adja át a kódkártyáját harmadik fél számára.
		
- A zár elektronikus működtetéséhez kapcsolja be a Bluetooth-t
			 okostelefonján. A telefonnak csatlakoznia kell a hálózathoz,
			 repülőgép üzemmódban nem működtethető.
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Az alkalmazás beállításához húzza el oldalra a csúszókapcsolót.
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5.

A zár működtetése
Jelzőhangok

5x

Mélyülő hangjelzés

Emelkedő hangjelzés

A zár nyitva

A zár bezárva

2 mély hang
Szállítási mód * (> 5.1)
aktív

2 magas hang
Megfigyelési mód *
(> 5.1) aktiválva

Előriasztás

Riasztás

5.1 Szállítási mód / megfigyelési mód
		
Szállítás módban a retesz csak mechanikus biztonságot nyújt.
		
Nem kommunikál és nem keresi a hozzárendelt okostelefont. A
		
zár mozgatása nem vált ki riasztást.
		
Megfigyelési módban a zár elektronikus megfigyelési funkciót is
		
biztosít. A zár folyamatos mozgása, rázkódása riasztást vált ki.
A mozgást az ABUS 3D érzékelője figyeli. Szállításkor és a retesz automatikus lezárása után a szállítási mód aktiválódik.
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5.2

A zár nyitása

		
1. Vegye kézbe okostelefonját, az aktivált SmartX alkalmazás			 sal, Bluetooth módban és hatótávolságon belül (kb. 2-5 m)
		
2. Tolja el a csúszókapcsolót
		
3. A zár automatikusan kinyílik, hangjelzéssel megerősítve
		
4. Távolítsa el a lakatkengyelt (10 másodpercen belül)

		
		
		
		

Ha szállítási módban hozzáprogramozott okostelefon nincs a
hatósugarában vagy a Bluetooth nincs aktiválva, és a zár alján
lévő csúszókapcsolót eltolják, akkor a U-lakat zárva marad.
Megfigyelési módban ez az esemény riasztást vált ki
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5.3 A lakat zárása
1. Helyezze be a lakatkengyelt a zártestbe
2. A zár automatikusan bezáródik, amelyet a hangjelzés megerősít
3. A szállítási mód 5 másodperc múlva aktiválódik, amit mélyebb
hangjelzés kísér
4. A felügyeleti mód aktiválásához a csúszókapcsolót be kell kapcsolni,
amit 5 másodpercen belül magas hangjelzés erősít meg

5 másodperc

5.4 Riasztásaktiválás
Ha a zár megfigyelési módban mozgást érzékel és az
összepárosított telefon nincs a közelben, bekapcsol az
előriasztás.

Ha az erős mozgás továbbra is fennál, akkor aktiválódik a
100Db erősségű hangriasztás, 15 másodpercen keresztül. A
riasztás megismétlődik, ha a mozgás folytatódik.
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5x

6.

A tartó felszerelésre USKF

		
Válasszon egy megfelelő helyet a kerékpáron a zártartó rögzítésé		
hez. A tartókonzol nyílásának felfelé kell állnia, hogy ne essen ki
Fontos
		
a zár. Kérjük, mindig ellenőrizze, hogy a zár kengyele megfelelően
		
vissza van zárva és megfelelően illeszkedik, a keret háromszögébe.
			
A konzol felszerelése és működése USKF.

Veszély

Ha autón vagy külső kerékpárszállítón szállítja a
kerékpárját, akkor mindig
vegye ki a lakatot a tartóból!

Fontos

7. Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor töltöttségi szintjét a Smart X alkalmazásban követheti, az
elem alakú ikon megtekintésével. Töltse fel a 770A zárat, amikor a telefonos alkalmazás (app) figyelmezteti erre.
Ha az akkumulátor lemerül, a zár továbbra is zárt állapotban marad és
mechanikus biztonságot nyújt. Ilyenkor Ön nem tudja nyitni vagy zárni az
eszközt
Töltse fel az akkumulátort még akkor is, ha a zárat hosszabb ideig nem
használja (pl. téli szünet).
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8.

Töltési folyamatot >> 3.1–3.4 menüpontban találja, illetve a
biztonság szempontjából információk a 4. és a 5.
Megfelelőség és hulladékkezelés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ABUS August Bremicker Söhne KG,
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter
nyilatkozik, hogy a vezeték nélküli 770A
készülék rendeltetésszerű használat
esetén megfelel az alapvető követelményeknek és az 2014/53 EU-irányelv egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes EU
megfelelőségi nyilatkozat szövege megtalálható a www.abus.com oldalon.

Hulladékkezelés

A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2002/96/EC irányelv alapján – WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) kell elhelyezni. Kérdések esetén
kérjük, forduljon a hulladékkezeléssel
illetékes hatósághoz. A használt berendezéseket visszavevő helyekkel kapcsolatban tájékozódhat pl. a helyi önkormányzatoknál, a helyi hulladékkezelő
vállalatoknál, vagy a kereskedőnél .

Műszaki változtatások joga fenntartva. Nyomdai hibákért és
tévedésekért nem vállalunk felelősséget.

© ABUS | D 58292 Wetter (Germany)
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by ABUS is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
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