LOCK-ALARM 'MINI' Handleiding
De Lock-Alarm Mini is ontworpen om uw waardevolle bezittingen op twee manieren te helpen beschermen
tegen diefstal: (1) Als de kabel wordt doorgeknipt of als het slot wordt geforceerd gaat het alamsignaal af,
(2) als de bewegingssensor is geactiveerd (optioneel) gaat het alarm ook af als het slot wordt bewogen.
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Voor het beveiligen van uw notebook is een
speciale adapter meegeleverd, welke u aan
uw notebook kunt bevestigen en waar de
kabel van de Mini doorheen kan worden
Gehaald.
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Installatie van de batterijen.
De Lock-Alarm 'Mini' gebruikt vier meegeleverde Lr44
batterijen van 1,5V/stuk. Om veiligheidsredenen kan het
Batterij klepje alleen worden geopend wanneer het slot
geopend is. Zet eerst de cijfercode in de juiste positie
(fabrieksinstelling is 0 - 0 - 0). Dan duwt u de
Ontgrendelingsknop naar beneden en houd u deze in die
positie. Tegelijkertijd duwt u het batterijklepje naar boven,
zoals te zien is op de tekening hiernaast. Plaats de batterijen
in de behuizing en plaats daarna het klepje weer terug. U
moet hier bij opnieuw de Ontgrendelingsknop indrukken om het klepje op zijn plaats te kunnen schuiven.
Laat de Ontgrendelingsknop los en controleer of het klepje juist geplaatst is.

Het gebruik van de ‘Mini’.
Als de Mini geopend is, drukt u de Kabelontspanner in en trekt u aan de kabel om deze op de gewenste
lengte te brengen. Voer de kabel door het te beveiligen object(en) en bij voorkeur ook door een vast
object, steek het einde van de kabel in het slot-gat aan de bovenzijde van de ‘Mini’ en druk het stevig
aan tot het op zijn plaats klikt. Verdraai nu de cijfers tot een willekeurige stand.

Als u de bewegingssensor wilt gebruiken drukt u na het verdraaien van de cijfercombinatie de
Bewegingssensor Activeringsknop in. Het LED-lampje gaat knipperen en er wordt ook een onderbroken
geluidssignaal hoorbaar. Na ongeveer 5 seconden is de bewegingssensor geactiveerd. Na deze periode
zal de unit, nadat de beweging is gedetecteerd, eerst enkele seconden een blieb laten horen, voordat
het alarmsignaal afgaat. Het alarm zal gedurende ca.30 seconden aanhouden, waarna het automatisch
stopt. Bij nieuwe beweging zal het alarm opnieuw gedurende 30 seconden afgaan.
Om de Mini te de-activeren en te ontgrendelen draait u simpelweg de cijfercode in de juiste stand en
drukt u de Ontgrendelingsknop in. Indien de bewegingssensor is geactiveerd heeft u ca. 5 seconden
om deze procedure te volgen, voordat het alarm afgaat. Als de kabel los is gehaald is het alarm
automatisch ge-deactiveerd.
Gebruik van de Laptop Adapter
Voor het beveiligen van uw laptop wordt een speciale adapter meegeleverd. Localiseer eerst het
veiligheidsslot op uw laptop (meestal aan de achterzijde). Draai het platte uiteinde van de adapter totdat
het gedeeltelijk uit de cilinder springt en bevestig het T-gedeelte aan de andere kant van de adapter in
het veiligheidsslot van uw laptop door erin te drukken tot het niet verder kan en vervolgens de adapter
90 graden te draaien totdat deze er niet meer uit kan worden getrokken. Druk nu het platte deel terug in
de adapter en draai 180 graden totdat de gaten in één lijn staan. Voer nu de kabel van de Mini door de
adapter en door een vast object en sluit de Mini op de hiervoor omschreven wijze.

Problemen Oplossen

Stap 1: Gebruik kabeluiteinde
om Combinatie Instellingsknop
in te drukken

Stap 2: Draai cijfercombinatie
naar gewenste code en druk
Ontgrendelingsknop in.

Instellen van de cijfercombinatie.
In de fabriek is de cijfercombinatie ingesteld op
0-0-0. Om deze code te veranderen zet u het slot
eerst 0-0-0 en maakt u de kabel los. Terwijl u de
Ontgrendelingsknop indrukt trekt u de kabel zover uit,
dat het uiteinde de grijze Combinatie Instellingsknop
aan de onderzijde kan raken (zie de tekening hiernaast). Druk nu met behulp het kabeluiteinde deze
instellingsknop stevig in en draai nu de cijfercombinatie naar de gewenste code. Druk nu de
Ontgrendelingsknop in, zodat de Combinatie
Instellingsknop weer in zijn oorspronkelijke positie
terugspringt. De nieuwe Combinatie is nu ingesteld
en gereed voor gebruik.

Lage batterijspannings-indicator en energiebesparing.
Onder normale omstandigheden knippert de LED rood, maar als de batterijspanning te laag is zal de LED
geel gaan knipperen. Vervang in dat geval onmiddellijk de batterijen, voordat u het slot opnieuw gebruikt. Als
u de Lock-Alarm Mini niet gebruikt, laat dan de kabel niet in de behuizing zitten, maar laat deze los hangen.
Op deze manier spaart u de batterijen.

* Het alarm gaat niet af of er klinkt alleen ‘geklik’.
Contoleer de batterijen en vervang deze zonodig. Als de batterijen OK zijn, verwijder deze dan en
plaats ze terug om de Mini te re-setten.
* De kabel rolt zich niet volledig op in de unit.
Terwijl u de Kabelontspanner indrukt, trekt u rustig een klein stukje kabel uit om het vervolgens weer in
te laten rollen. Herhaal dit zonodig enkele keren, terwijl u iedere keer iets minder kabel uittrekt.
Let op: er blijft altijd ca. 10 cm kabel over, die zich niet inrolt.
* Komt u er niet uit?
Stuur dan een mailtje naar postmaster@lock-alarm.nl en wij zullen u zo snel mogelijk helpen.
Importeur Benelux: VDP
St. Rochusstraat 71
5611 RG Eindhoven
Nederland
Garantie
De lock-Alarm Mini is gegarandeerd tegen fabieksfouten gedurenden één jaar na aankoop. De
aankoopnota dient als bewijs van datum van aankoop.

