
I N T R U D E R  A L A R M
OPOZORILO:

NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi 
delci. Ni primerno za otroke do 3 let.

SET ZA IZDELAVO ALARMA PROTI VSILJIVCEM
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A. VARNOSTNA OPOZORILA
1. Pred začetkom pazljivo preberite ta navodila. 
2. Set je primeren za otroke nad 8 let.
3. Izdelek vedno uporabljajte s pomočjo in pod nadzorom odrasle osebe.
4. Set vsebuje majhne delce, ki lahko ob neprimerni uporabi povzročijo zadušitev. 
5. Kovinska spojna plošča in žice lahko vsebujejo ostre robove, zato je pri sestavljanju in ukrivljanju 
potrebna pomoč odrasle osebe.
6. Spojev znotraj ohišja za baterije se ne dotikajte, da ne bi povzročili kratkega stika. 

B. BATERIJE
1. Potrebni sta dve bateriji tipa »AA« (nista priloženi). Priporočamo alkalne baterije.
2. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte sveže alkalne baterije. 
3. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezen pol.
4. Poskrbite, da napajalna terminala nista v kratkem stiku.
5. Ne puščajte baterij v izdelku, kadar ga ne uporabljate.
6. Prazne baterije odstranite iz izdelka.
7. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
8. Akumulatorske baterije pred polnjenjem po možnosti umaknite iz izdelka.
9. Baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe.
10. Ne zamešajte starih in novih baterij.
11. Ne zamešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in akumulatorskih (nikelj-kadmij) baterij.
12. Uporabljajte le baterije istega ali enakovrednega tipa. 

 

 

 

 

 

C1. Plastično ohišje s pokrovom in osnovno 
platformo

C2. Ohišje za baterije 
s stikalom in žicami

C6. Spojna plošča (z 
vgrajenimi kovinskimi 
ploščicami)

C3. Brenčalo z žicami

C4. Kovinski zatiči 

C7. Sprožilna 
ploščica

C8. Stensko 
obešalo

C10. Drugi dodatki: vrvica, 
dvostranski samolepilni trak, 
opozorilo za na vrata

C9. Držalo za 
sprožilno ploščico

C5. Plastični zatiči

C. VSEBINA

VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli predloge ali vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so 
okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231 Ljubljana-Črnuče; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa 
kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM
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Namestite pokrov. Alarm je pripravljen.

Namestite spojno 
ploščo (C6).

Namestite ohišje 
za baterije (C2).

Namestite brenčalo (C3). 1
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D. NAVODILA ZA SESTAVO

Povežite žice brenčala z 
žicami spojne plošče. Barva 
žic se mora ujemati.

Povežite žice ohišja za 
baterije z žicami brenčala. 
Barva žic se mora ujemati.

Povežite žice spojne plošče 
z žicami ohišja za baterije. 
Barva žic se mora ujemati.

Vstavite baterije. Da 
preverite delovanje alarma, 
vklopite alarm s premikom 
gumba za vklop. Zaslišati bo 
morali brenčanju podoben 
zvok. Nato alarm izklopite. 
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E. IZDELAVA SPROŽILNE VRVICE G. NASTAVITEV ALARMA

F. MONTAŽA ALARMA
OPOMBA: ZA TO STA POTREBNA DOVOLJENJE IN NADZOR ODRASLE OSEBE

Odrežite približno 50 cm dolgo vrvico in jo 
prilagodite dolžini, ki vam najbolj ustreza. 
En konec vrvice privežite na sprožilno 
ploščico, drugega pa na držalo za sprožilno 
ploščico. Naredite še nekaj vozlov, da bo 
vrvica trdno privezana.

Preverite delovanje alarma: sprožilno 
ploščico vstavite v spojno ploščo. Kovinski 
ploščici sta sedaj ločeni. Vklopite stikalo. 
Brenčanja ne bi smeli slišati, saj sta 
ploščici ločeni s plastično sprožilno 
ploščico. Nato z vrvico izvlecite sprožilno 
ploščico. Brenčalo se aktivira takoj, ko se 
kovinski ploščici dotakneta druga druge in 
se ustvari zaprt tokokrog. Brenčanje lahko 
prekinete tako, da ga izklopite ali pa 
sprožilno ploščico ponovno vstavite med 
kovinski ploščici. 

Držalo za sprožilno ploščico
Sprožilna ploščica

Dvostranski lepilni trak

Dvostranski
 lepilni trak

Na približno enako 
višino, kot je alarm, z 
dvostranskim lepilnim 
trakom nalepite še 
stensko obešalo.

Ohišje alarma prilepite na vrata. 
Za to lahko uporabite priloženi 
dvostranski lepilni trak.

Držalo sprožilne ploščice 
pritisnite na obešalo.

Sprožilno ploščico vstavite med kovinski 
ploščici na alarmu. Vklopite alarm.

Preverite delovanje alarma tako, da 
zaprete in odprete vrata. Ko se sprožilna 
ploščica izpuli iz spojne plošče, se sproži 
alarm in odda brenčanju podoben zvok. 
Če želite, da se alarm vklopi že ob 
najmanjšem premiku vrat, skrajšajte 
vrvico in preostanek ovijte okrog držala 
za sprožilno ploščico (C9) in obratno.

Na vrata obesite 
OPOZORILNI ZNAK. 
To bo videti zares kul.

Alarm za vsiljivce ni namenjen le za na vrata, ampak tudi npr. za varovanje predalov. 
Imate še kak drug predlog za njegovo uporabo?
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H. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če je sprožilna ploščica izpuljena, brenčalo pa ne oddaja zvoka:
1. Preverite, če so vse spojne točke brezhibne in ustrezno povezane.
2. Preverite, če baterije niso prestare ali napačno vstavljene.
3. Preverite, ali je stikalo na ohišju za baterije vklopljeno.
4. Preverite, ali se ob odstranitvi sprožilne ploščice kovinski spojni ploščici dotikata druga druge. Če se ne dotikata, naprava ne bo delovala. Prosite odraslo osebo, da vam pomaga ukriviti vrhnjo 
kovinsko ploščico navzdol, da se bo dotikala spodnje.

Opombe: Kadar alarm ni v uporabi, ga izklopite, celotno dolžino sprožilne vrvice pa ovijte okrog držala na steni. Priporočamo, da odstranite tudi baterije.

I. ZABAVNA DEJSTVA

Kako deluje alarm za vsiljivce?
Po namestitvi alarma nastane odprt tokokrog. Pot električnega toka do brenčala usmerjata dve točki: stikalo na ohišju za baterije ter plastična sprožilna ploščica, vstavljena med kovinski ploščici. 
Kadar je alarm nastavljen in stikalo vključeno, je edina točka za prekinitev sprožilna ploščica. Ta je izdelana iz plastike, ki kot izolator prepreči pretok elektrike. Ko se vrata odprejo, sprožilna ploščica 
izskoči. Kovinski ploščici se dotakneta in nastane zaprt tokokrog. Brenčalo se aktivira, ko preko njega steče elektrika.

Nekaj o elektriki…
V alarmu uporabljamo le baterije, ki proizvajajo enosmerni tok. To pomeni, da tok potuje le v eno smer (s pozitivnega na negativni pol). Elektrarne pa proizvajajo izmenični tok. Tam tok ne teče le v 
eno smer, ampak naprej in nazaj na določeni frekvenci (s pozitivnega na negativnega in obratno).

Večina električnih naprav ima tri izolirane žice: živo, nevtralno in zemeljsko. Živa žica je izmenično pozitivna »+« ali negativna »-», zato tok potuje naprej in nazaj. Nevtralna žica zagotavlja toku pot 
nazaj do vtičnice. Zemeljska žica je varovalo, ki povezuje kovinsko telo električne naprave z zemljo, da ozemlji iztekanje elektrike. Večina naprav pa ima še eno varovalo – varovalko. To je tanka 
kratka žica, ki se v primeru previsokega toka pregreje in stopi. Če pride do napake in skozi tokokrog steče premočan tok, se varovalka stopi in s prekinitvijo toka prepreči pregrevanje kabla, ki bi 
lahko povzročilo požar.    


