USER MANUAL
I. ARMING
Lock with Built-in Alarm
When the door is closed, lock
the door 3 turns with thumbturn
or key. The alarm will be armed with a long warning tone.
If the door is not closed or if the strike plate is not installed
in a proper way (if there is not magnet on the strike plate),
when you lock the door 3 times, “single”, “double” and
“triple” tones will be heart and after 30 seconds, alarm will
be armed with a long warning tone.
II. DISARMING
Unlock the lock with thumbturn or key. The alarm system
will be disarmed with 4 short warning tones.
III. ADJUSTING SHOCK SENSITIVITY
When the door is opened (when the strike plate is not face
to face with the lock) lock the door 3 turns. “Single”,
“double” and “triple” tones will repeat one after the other.
TONE
SINGLE
DOUBLE
TRIPLE

SHOCK SENSITIVITY LEVEL
The most sensitive.
The middle sensitivity level.
The least sensitive.

After hearing the tone corresponding to desired level,
unlock the door 1 turn. Desired level will be activated with a
melodic warning tone.
IV. WARNING TONE SOUND LEVEL
After adjusting shock sensitivity, if you lock the door again
with-in 5 seconds, “low volume” and “high volume” tones
will repeat one after the other. After hearing desired sound
level, unlock 1 turn. Desired level will be activated with a
melodic warning tone. This adjustment doesn’t change the
alarm siren level, which is activated when the alarm is
triggered.
V. MAINTENANCE
If you hear three short warning tones, everytime you arm or
disarm the alarm system, batteries need to be changed. It is
recommended to check the alarm siren once in six months
as well. If the sound level is weak, change the batteries. It is
powered by 2x AA size 1,5 V batteries. For changing the
batteries, untighten the screw of battery holder (which has a
battery sign on it) and take it out. Change the batteries,
install it back and tighten the screw. Use only high quality
alkaline or lithium batteries and don’t use old and new
batteries together.
The installation of the device is explained on the carton box.
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KULLANMA KILAVUZU
I. ALARMIN DEVREYE ALINMASI
Kapı kapalıyken anahtar ya da
Alarmlı Kapı Kilidi
tutamakla kilidi 3 tur kilitleyin.
Uzun uyarı tonuyla birlikte alarm devreye girecektir.
Eğer kapı kapalı değilse ya da kapı karşılığı doğru şekilde
monte edilmediyse (kapı karşılığında bulunan mıknatıs
yerinde değilse) kilit 3 tur kilitlendiğinde cihaz tek, çift ve
üçlü uyarı tonu vermeye başlayacak ve 30 saniye sonra uzun
uyarı tonuyla devreye girecektir.
II. ALARMIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
Alarm devredeyken anahtar ya da tutamakla kilidi 1 tur açın.
4 kısa uyarı tonu ile birlikte alarm devre dışı kalacaktır.
III. DARBE HASSASİYET AYARI
Kapı kanadı açıkken (kilit karşılığı, kilidin karşısında değilken)
kilidi 3 tur kilitleyin. Cihaz bir saniye arayla “tek”, “çift” ve
“üçlü” uyarı sesi vermeye başlayacaktır.
UYARI SESİ
TEK
ÇİFT
ÜÇLÜ

DARBE HASSASLIK SEVİYESİ
Darbelere karşı aşırı hassas.
Darbelere karşı orta seviye hassasiyet.
Darbelere karşı düşük seviye hassasiyet.

Cihazın darbe hassaslığının hangi seviyede olmasını
istiyorsanız, ilgili uyarı sesinden sonra kilidi 1 tur açınız.
Melodik uyarı sesiyle birlikte ilgili ayar kaydedilmiş olacaktır.
IV. UYARI SESİ SEVİYESİ AYARI
Darbe hassasiyet ayarından sonra, 5 saniye içinde kilit tekrar
kilitlenirse, bir saniye arayla “düşük” ve “yüksek” uyarı sesi
duyulmaya başlanacaktır. İstediğiniz ses seviyesinden sonra
kilidi 1 tur açınız. Melodik uyarı sesiyle birlikte ilgili ayar
kaydedilmiş olacaktır.
Cihazın uyarı sesleri, alarm devreye girerken ya da devre dışı
kalırken çıkan seslerdir. Bu seslerin düşük/yüksek
ayarlanması, cihazın alarm esnasında çıkardığı sesin şiddetini
değiştirmez.
V. BAKIM
Cihazın alarm sesi seviyesinin 6 ayda 1 defa kontrol edilmesi
ve zayıflamış ise pillerin değiştirilmesi tavsiye edilir. Cihazın
pillerinin en geç 2 yılda 1 defa değiştirilmesi önerilir.
Cihaz 2 adet AA tip 1,5 V Alkalin ya da lityum pille çalışır. Pil
değiştirmek için, kapı açıkken, üzerinde pil sembolü olan pil
kartuşunu sökün ve çıkartın. Pilleri değiştirdikten sonra
kartuşu yerine yerleştirin ve vidalayın. Sadece yeni ve kaliteli
pil kullanın. Eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın.
Cihazın montaj şekli, kutu üzerinde belirtilmiştir.
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