
Brugsvejledning: Hængelås med alarm, S100 

 

Garanti 
Kære kunde,  

Vi er utrolig glade for, at du har valgt at købe denne hængelås med alarm hos os. I tilfælde af fejl 

eller defekt skal alarmen, original indpakning samt kvittering returneres til os.  

 

Tilsigtet anvendelse 
Hængelåsen anvendes til aflåse simple lukkemekanismer ved at indsætte bøjlen i hængelåsen.  

En forudsætning for at produktet fungerer optimalt, er at produktet er installeret korrekt og 

informationen i denne brugsvejledning er blevet gennemlæst og efterlevet. 

 

Al anden slags brug end den nævnte i brugsvejledningen anses som utilsigtet brug. Uautoriserede 

ændringer eller rekonstruktion, som ikke er nævnt i denne brugsvejledning, er ikke tilladt og kan 

skade produktet. 

 

Sikkerhedsinformation 
 

 ADVARSEL  

 Risiko for kvælning grundet små dele, indpakning og beskyttelsesfolie. 

 Hold produkt og indpakning udenfor børns rækkevidde.  

 

FORSIGTIG 

 Batterierne kan skade helbred og miljø 

 Batterierne må aldrig åbnes, skades, sluges eller smides i naturen, da batterierne kan indeholde 

skadelige tungmetaller. 

 

 FORSIGTIG 

 Hørelse kan skades ved brug af alarm 

 Alarmens signal er højt og kan forårsage høreskader.  

 Alarmen må aldrig bruges eller testes tæt på dit eller andres øre.  

 

Vigtig information om brug 
Hængelåsen med alarm fungerer kun med opladet batterier, som er korrekt indsat. Benyt 

medfølgende knapbatterier. 

 



Indhold 

 Hængelås med alarm 

 Batterier: 3 x knapbatteri, LR44 

 3 x Nøgler 

 Brugsvejledning  

 

Tjek venligst om indholdet er pakken er korrekt. Hvis dele mangler eller er blevet beskadiget i 

leveringen, må hængelåsen ikke anvendes.  

 

Beskrivelse 
Illustration 1: Hængelås med alarmfunktion Illustration 2: Hængelås uden alarmfunktion

1/2-A: Bøjle med indhak 

1/2-B: Bøjle med indhak 

1/2-C: Nøglehulsåbning 

1/2-D: Batterirum 

 

 
 

 

 

 



Installation 
Hængelåsen med alarm anvendes til aflåse simple lukkemekanismer. Bøjlen skal indsættes og 

derefter let trykkes ned i hængelåsen for sikkert at låse hængelåsen.  

 

Indsætning af batterier 

1. Åben hængelåsen (1-C) med en af de medfølgende nøgler og træk bøjlen (1-A) ud af 

hængelåsen 

2. Nøglen skal være i hængelåsen for at alarmfunktion forsat er de-aktiveret 

3. Løsn skruerne indeni hængelåsen med en passende skruetrækker 

4. Fjern batterirummet (1-D) fra selve hængelåsen 

5. Indsæt LR44-knapbatterierne i batterirummet (Vær opmærksom på den rette placering af 

polerne) 

6. Påsæt igen batterirummet 

7. Stram skruerne indeni hængelåsen med en passende skruetrækker.  

 

Alarm 
Hængelåsen har en indbygget alarmfunktion. Når alarmen er aktiv lyder en alarm på ca. 10 

sekunder, hvis hængelåsen er udsat for rystelse eller stød. (ligesom ved et tyveriforsøg). Alarmen 

gentager sit 10-sekunders signal ved hvert efterfølgende stød og/eller rystelse.  

 

Aktivering af alarm 

Aktiver alarm ved at indsætte bøjlen i hængelåsen, som illustreret på illustration 1. Det er vigtigt at 

være opmærksom på, at indhakkene på bøjen (1-A, 1-B) er placeret i den rigtige side af hængelåsen. 

 Aktivering af alarmen bekræftes med et akustisk signal 
 

De-aktivering af alarm 

De-aktiver alarmen ved at låse hængelåsen op og fjern bøjlen fra hængelåsen.  

 

Hængelås uden alarm 

Hængelåsen kan også benyttes uden alarmfunktion. Dette gøres ved at indsætte bøjlen i hængelåsen, 

som illustreret på illustration 2.  Det er vigtigt at være opmærksom på, at indhakkene på bøjen (2-

A, 2-B) er placeret i den rigtige side af hængelåsen. 

 

Vedligeholdelse og service 

1. Rens sensorerne med en børste 

2. Rens støv og andre former for samlet snavs  

3. Gennemfør en funktionstest en gang om måneden og efter udskiftning af batterier 

 



Tekniske data 

 Vægt: 427g 

 Dimensioner: 95 x 95 x 30 mm 

 Alarm volumen: 80 dB 

 Batterier: 3 x knapbatterier, LR44 

Information vedrørende bortskaffelse 

Affaldsspandsymbolet med kryds betyder, at produktet er underlagt det europæiske direktiv. 

Dette indikerer at elektroniske apparater, tilbehør og batterier, som ikke længere skal benyttes 

aldrig må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal indsamles separat for at 

undgå skade af miljø og menneskers helbred.   

Du er forpligtet til at aflevere dine batterier og adapterer ved butikker, som tager imod 

brugte batterier og har de fornødne indsamlingscontainere. Symbolet indikerer at batterierne aldrig 

må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal afleveres ved dertil opstillede 

indsamlingscontainere. Indpakningen skal bortskaffes i henhold til lokale regler.  

Tekniske ændringer 
Denne betjeningsvejledning er udelukkende til informationsbrug. Dens indhold har ingen 

salgsfremstødende effekt. Alle data relaterer til nominale værdier. Produktet og dets beskrevne 

funktioner kan variere fra land til land i henhold til nationale krav.  

 

 

 


