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Technaxx®  *  Návod k obsluze 

Univerzální autoalarm Pro TX-168 
 

Přečtěte si a uschovejte veškeré pokyny pro bezpečnost a 
používání. 

 

  

 

Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné 
předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru. 
Výrobce Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, 
že zařízení, ke kterému patří tento uživatelský manuál, vyhovuje 
nezbytným požadavkům standardů daných Směrnicí RED 
2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete zde: 
www.technaxx.de/ (prostřednictvím odkazu 
„Konformitätserklärung“ ve spodní části stránky). Před prvním 
použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. 
 

 

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován jako 
komunální odpad a měl by být odvezen do vhodného sběrného 
místa k recyklaci. Řádná likvidace a recyklování pomáhají chránit 
přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací 
o likvidaci a recyklování tohoto výrobku kontaktujte váš místní 
úřad, likvidační službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek 
zakoupili. 
 

 

Pokyny pro bezpečnou práci s bateriemi a jejich likvidaci: 
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V případě, že baterii dítě 
spolkne, navštivte s ním ihned lékaře či nemocnici! Dbejte na 
správnou polaritu (+) a (-) baterií! V případě výměny vždy vyměňte 
všechny baterie. Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie 
různých typů. Baterie nikdy nezkratujte, neotvírejte, nedeformujte, 
ani nenabíjejte! Nebezpečí poranění! Nikdy nevhazujte baterie do 
ohně! Nebezpečí výbuchu! 
Po použití mohou být baterie bezplatně vráceny v obchodě. Jako 
spotřebitel jste ze zákona povinen použité baterie vrátit. Oddělený 
sběr a recyklace starých baterií jsou nezbytné pro ochranu 
životního prostředí a zdraví. Před likvidací zařízení z něj vyjměte 
baterie. 
 
Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou 
suroviny a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení nebo 
baterie do domovního odpadu. Čištění: Zařízení chraňte před 
kontaminací a znečištěním (používejte čisté závěsy). Nepoužívejte 
drsné hrubozrnné materiály nebo rozpouštědla/agresivní čisticí 
prostředky. Čištěné zařízení řádně otřete. Důležité upozornění: 
Pokud by došlo k vytečení baterie, vytřete oddělení na baterie 
měkkým hadříkem do sucha. Distributor: Technaxx Deutschland 
GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, 
Germany 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
1. Přečtěte si tyto pokyny. 
2. Tyto pokyny si uschovejte. 
3. Dbejte všech varování. 
4. Postupujte podle pokynů. 
5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 
6. Otírejte pouze suchým hadříkem. 
7. Používejte pouze příslušenství určené výrobcem. 
 
Tato příručka vám ukáže, jak vaše zařízení používat bezpečně a 
efektivně. Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a upozornění a 
dodržujte je.  
 
UPOZORNĚNÍ: Nepřečtení a nedodržení těchto pokynů a varování 
může mít za následek vážné zranění nebo škodu na majetku, proto jim 
prosím věnujte zvýšenou pozornost a maximální péči.   
 
DŮLEŽITÉ 
⚫ Nepoužívejte v mořském prostředí. 
⚫ Uchovávejte mimo dosah dětí. 
⚫ Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno 
výrobcem, může mít za následek nebezpečí požáru, úrazu elektrickým 
šokem nebo zranění osob. 

⚫ Pokud chcete prodloužit životnost tohoto zařízení, odpojte jej před 

nastartováním motoru automobilu.  

⚫ Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Nevystavujte 

vlhkosti a vysoké teplotě.  
⚫ Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem schváleným 
agenturou, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, 
VDE, CCC).  
 

VAROVÁNÍ 
⚫ Jednotku nerozebírejte; v případě potřeby servisu nebo opravy ji 
odneste kvalifikovanému technikovi. Nesprávná montáž zařízení může 
mít za následek nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku 
požáru.  
⚫ Jednotku vždy před údržbou či čištěním odpojte ze zásuvky, abyste 
zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vypnutí zařízení toto 
riziko nesnižuje.  

⚫ Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, 
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NEVYSTAVUJTE tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být 

vystaven kapající nebo stříkající vodě.  
⚫ NEDOTÝKEJTE SE externí sirény, pokud jste vy, externí siréna, 
provozované zařízení nebo jakékoli jiné povrchy, které by mohly přijít 
do kontaktu se zdrojem energie, mokré. Voda a mnohé další tekutiny 
mohou vést elektřinu, což může mít za následek vážné zranění nebo 
smrt.  
⚫ Externí sirénu NEPOKLÁDEJTE na topná tělesa, radiátory nebo jiné 
zdroje tepla, nebo hořlavé materiály.  
⚫ Pro napájení připojujte externí sirénu pouze k bateriím SP12V nebo 
SP24V. Externí sirénu nikdy NEPŘIPOJUJTE k jinému zdroji energie, 
včetně zdroje střídavého proudu. Připojení k 6V nebo 16V bateriím 
způsobí poškození externí sirény. 
⚫ NEPOUŽÍVEJTE s pozitivními elektrickými systémy s uzemněním. 
⚫ NEZKOUŠEJTE prodloužit nebo jinak měnit napájecí kabel dodaný 
s vaší externí sirénou. Ujistěte se, že připojení kabelu je pevné.  

⚫ Zařízením NETŘESTE a NEHÁZEJTE, mohlo by dojít k poškození 

vnitřních obvodů nebo mechaniky.  
⚫ Na tomto výrobku NEPROVÁDĚJTE nepovolené úpravy.  
⚫ Nesprávná obsluha alarmu vašeho vozidla a externí sirény může mít 
za následek poškození a zranění osob. 

⚫ Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. 

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
⚫ Při práci v blízkosti olověných baterií noste kompletní ochranu očí a 
ochranné oblečení. Vždy mějte někoho poblíž pro případ potřeby 
pomoci. 
⚫ Sundejte si všechny kovové doplňky, jako prsteny, náramky, řetízky 
nebo hodinky. Olověná baterie může vyvinout zkratový proud natolik 
vysoký, aby roztavil prsten, což může způsobit vážné popáleniny.   
⚫ V blízkosti baterie nebo motoru nikdy nekuřte nebo nemanipulujte s 
otevřeným ohněm.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII 
- Výrobky a jejich baterie NESPALUJTE a nevystavujte je přímému 
slunečnímu záření nebo vysokým teplotám (např. v horkých 
automobilech nebo v blízkosti horkých kamen). Při přehřátí mohou 
baterie vybuchovat. 
- Tento výrobek používejte jen pro jeho daný účel a postupujte podle 
obecných bezpečnostních pokynů k baterii, jak jsou popsány v této 
uživatelské příručce. Jakékoli nesprávné použití může způsobit úraz 
elektrickým proudem, popáleniny, požár nebo jiná nebezpečí a úrazy. 
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- Výrobek nabíjejte, používejte a skladujte při teplotách mezi -10°C a 
+50°C. 
- Po plném nabití výrobek vždy odpojte z elektřiny. 
- Pokud je výrobek nezvykle horký, vydává neobvyklý zápach, mění 
barvu nebo nabíjení trvá o mnoho déle než obvykle, přestaňte ho 
používat nebo nabíjet a kontaktujte obchodní zastoupení pro vaši oblast.  
- Výrobek a jeho baterie NEVKLÁDEJTE do mikrovlnné trouby nebo na 
indukční sporák. 
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii, která se nevyměňuje. Výrobek 
NEOTVÍREJTE za účelem výměny dobíjecí baterie. 
- Při obsluze baterií se ujistěte, že vaše ruce, výrobek a baterie jsou 
suché. 
- Abyste zabránili tomu, že se baterie přehřejí nebo budou vylučovat 
toxické nebo nebezpečné látky, baterie ani výrobky neupravujte, 
neprorážejte nebo nepoškozujte a baterie NEROZEBÍREJTE, 
nezkratujte, nepřebíjejte ani nevybíjejte. 
- Aby nedošlo k náhodnému zkratu baterií po vyjmutí, NEDOVOLTE, 
aby kontakty baterie přišly do styku s kovovými předměty (např. mince, 
sponky do vlasů, prsteny).  
- Baterie NEBALTE do alobalu. Před likvidací baterie přelepte její 
kontakty nebo baterie vložte do plastového sáčku.  
- Pokud jsou baterie poškozené nebo tečou, zabraňte kontaktu s 
pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, řádně omyjte pokožku nebo 
vypláchněte oči vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
- Baterie prosím likvidujte řádně dle místních nařízení. NESPALUJTE. 
 

Užijte si svůj produkt. Své zkušenosti a názory sdílejte na 

nějakém dobře známém internetovém portálu. 
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Specifika 
⚫ Dobíjecí autoalarm do SP12V nebo 24V cigaretové zásuvky 

⚫ SP12V nebo 24V externí siréna do prostoru automobilu pro přilákání 

pozornosti 

⚫ Tlačítko pro poplach (cca. 105dB) 

⚫ 1x nabíjecí port USB-C s celkovým výkonem 5V / 3,0A 

⚫ 1x nabíjecí port USB s celkovým výkonem 5V / 2,4A  

⚫ Automatické spouštění alarmu při detekcí pohybu senzorem PIR 

(pasivní infračervený senzor pro detekci fyzického pohybu uvnitř 

automobilu) 

⚫ Vestavěná 500mAh baterie pro provozní dobu ~7 dní zajišťuje 

spuštění alarmu i při vypnutém motoru 

⚫ Autoalarm a externí siréna dosahují každý hlasitosti cca. 105dB 

⚫ Dálkové ovládání k aktivaci a deaktivaci alarmu 

⚫ Možnost připojení až tří dálkových ovladačů 

⚫ LED indikátor stavu 

⚫ Ochrana proti přepětí a zkratu 

⚫ Snadná manipulace a instalace 
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Přehled výrobku 
 

Autoalarm 

 

Externí siréna 

 

Dálkové ovládání

 

1 
PIR (detekce pohybu) a 
LED indikátor 

 6 Siréna 

2 Poplašné tlačítko  7 Montážní otvory 

3 

Nabíjecí slot USB-C 
(SP5V/3,0A) 
Nabíjecí slot USB 
(SP5V/2,4A) 

 8 
Párovací tlačítko (na 
obvodové desce) 

4 Siréna  9 
Tlačítko dálkového ovládání 
(aktivace/deaktivace) 

5 Vstup MicroUSB  10 
Přihrádka na baterii (na 
obvodové desce) 
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Nabíjení autoalarmu 

 

Toto zařízení obsahuje dobíjecí baterii. Před prvním použitím je nutné ji 

plně nabít. Pro plné nabití připojte USB kabel* (*není součástí balení) 

do vstupu Micro USB (5) autoalarmu. Nebo k nabíjení použijte 

cigaretovou zásuvku SP12V/24V ve vašem vozidle. Před použitím 

nabíjejte zařízení po dobu cca. dvou hodin.  

 

Stav Indikace indikátorem LED 
Nabíjení Modrá 
Nabito  Zelená 
Upozornění na nízký 
stav baterie 

Blikající modrá 

 

 
  

 
Zařízení nabíjejte pouze pod dohledem a s doporučeným 

příslušenstvím (nabíječka USB SP5V/500mA a kabel MicroUSB). 

 

Baterii zařízení nabijte každé 2-3 měsíce, i když zařízení nepoužíváte! 

Abyste zabránili hlubokému výboji. 

 
V některých automobilech je cigaretová zásuvka vypnutá, pokud 

neběží motor. 
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Zaciname 

Instalace a zapojení systému 

 
Tyto pokyny k instalaci neplatí pro všechny typy vozidel. Kvůli 
velkému počtu značek a modelů automobilů jsou určeny pouze jako 
obecný návod. Abyste se ujistili, že používání tohoto výrobku je 
povolené, kontaktujte svůj místní úřad pro provoz motorových vozidel.   
Ujistěte se prosím, že instalací systému tohoto autoalarmu 
nedegradujete, nepoškozujete a neohrožujete bezpečnost žádného 
systému nebo zařízení ve vašem vozidle.  
Nesprávná instalace a zapojení externí sirény může způsobit 
poškození elektrického systému vozidla, včetně důležitého počítače 
a provozních systémů ve vozidle. To by mohlo vést k nehodě nebo 
způsobení škody na majetku a/nebo vážnému zranění osob. Důrazně 
doporučujeme vyhledat odbornou radu ohledně instalace od 
kvalifikovaného autoelektrikáře nebo popřípadě nechat instalaci 
provést kvalifikovaným autoelektrikářem. 
 
Ujistěte se, že externí siréna je upevněna a namontována tak, aby 
NEPŘEKÁŽELA žádným originálním bezpečnostním prvkům vozidla. 
V případě nehody nenese výrobce odpovědnost za ublížení na zdraví 
nebo škodu na vozidle způsobené odhozenou externí sirénou.  
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na vašem vozidle 
způsobené nesprávnou instalací nebo použitím.  

 
Tato jednotka je navržena pro provoz na 12V nebo 24V 
stejnosměrného negativního elektrického systému s uzemněním. 
Připojení k jiným typům elektrických systémů způsobí poškození 
vašeho vozidla. Pokud si nejste jisti typem systému ve vašem vozidle, 
kontaktujte výrobce. 

 
Pokud nemáte zkušenost s instalací elektrických zařízení na 
vozidlech, nesmíte sami provádět následující práce. Montáž a 
připojení nechte provést kvalifikovanými odborníky. 

 
Nesprávné připojení může mít za následek výboj dostatečně velký 
pro úraz elektrickým šokem. 
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Instalace externí sirény 
Před konečnou instalací najděte v motorovém prostoru místo, kde bude 
siréna nejlépe vydávat zvuk do okolí při zavřené kapotě.  
 

 
Pokud motor běží déle než 10 minut, existuje riziko popálení. Před 
zahájením instalace externí sirény nechte motor a další části 
motorového prostoru vychladnout po dobu nejméně 30 minut. 

 
Volné kontakty mají za následek nadměrný pokles napětí a mohou 
způsobit přehřátí vodičů a roztavení izolace, což může vést k 
elektrickému požáru. Zapojení s opačnou polaritou (pozitivní s 
negativní) vyhodí pojistku v připojovacím kabelu a může trvale 
poškodit externí sirénu. 

 
Při montáži sirény do motorového prostoru dbejte na to, aby byly 
spoje zajištěny a siréna nebyla připevněna na pohyblivé části.  
Siréna musí být přimontována v dostatečné vzdálenosti od 
pohyblivých částí. 

 
NEPOKLÁDEJTE připojovací kabel baterie tak, aby byl v blízkosti 
horkých částí motoru, kde by se mohla roztavit izolační vrstva a 
způsobilo by to tak zkrat nebo požár. 

 
NEPOKLÁDEJTE připojovací kabel baterie tak, aby byl v blízkosti 
pohyblivých částí, kde by se mohl zachytit. 
Ujistěte se, že je připojovací kabel navinut a bezpečně upevněn v 
motorovém prostoru kabelovými vazbami. 

 
NEDOTÝKEJTE se současně pozitivního a negativního pólu baterie 
vozidla. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým šokem. 
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Bezpečně připojte červený kabel k pozitivnímu pólu („+“) baterie a černý 
kabel k negativnímu pólu („-“) baterie. Po správném připojení k baterii 
vozidla vydá externí siréna krátký poplašný zvuk. 
 

Sirénu upevněte pomocí pásků k nepohyblivým částem a přimontujte ji 
ve vhodné pozici. 

 

Zapojení autoalarmu do cigaretové zásuvky 

Po zapojení autoalarmu do cigaretové zásuvky se rozsvítí modré světlo 

značící nabíjení. Zařízení je připraveno k provozu a může přijímat 

instrukce z dálkového ovládání. 

 
V závislosti na aktuálním stavu autoalarmu ukazuje LED indikátor 
následující barvu. 
Stav Indikace indikátorem LED 
Nabíjení Modrá 
Nabito  Zelená 
Upozornění na nízký 
stav baterie 

Blikající modrá 

Alarm Blikající červená 
Aktivováno  Současně s „píp“ jednou blikne červená 
Deaktivováno Současně s „píp-píp“ dvakrát blikne červená 
Zapnuto Červená blikne každých 5 vteřin 
Vypnuto Bliká červená současně s „píp-píp-píp-píp“ 

 
Při montáži sirény se ujistěte, že umístění sirény nebude vadit zavření 
kapoty. 

 
Sirénu uchovávejte daleko od motoru, teplo motoru by mohlo sirénu 
zničit. 

 
Ujistěte si, že přebytečný propojovací kabel je navinut a bezpečně 
upevněn v motorovém prostoru pomocí kabelových vazeb. 

 
Ovladač, který je součástí balení, je již se zařízením spárován. 
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Dálkové ovládání a jeho funkce 

Aktivovat  

Autoalarm může být aktivován krátkým stisknutím tlačítka dálkového 

ovládání (1x krátké „píp“ a jednou blikne modrá). Externí siréna také 

jednou „pípne“. 

 
Po aktivaci PIR senzoru autoalarmu trvá približně 10 vteřin, než se 
zařízení zapne. Po zapnutí bliká červená kontrolka každých 5 vteřin. Při 
detekci lidské aktivity bliká červená kontrolka nepřetržitě. Siréna 
autoalarmu a externí siréna houkají současně. Externí siréna přestane 
houkat po 30 vteřinách a siréna autoalarmu po 120 vteřinách.  

Maximální vzdálenost pro zapnutí autoalarmu při opuštění vozidla je 

~10m v otevřeném prostoru. 

 

Deaktivovat 

Pro deaktivaci autoalarmu a vypnutí zvuku alarmu dvakrát krátce 

stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání (2x krátké „píp“ a dvakrát blikne 

červená). Externí siréna také dvakrát „pípne“. Potom přestane červená 

kontrolka blikat. 

 

Maximální vzdálenost pro vypnutí autoalarmu před nastoupením do 

vozidla je ~10m v otevřeném prostoru. 

  

 
Dálkové ovládání lze použít přes okno z vnějšku uzamčeného 

vozidla. 

 
Dálkové ovládání lze použít přes okno z vnějšku uzamčeného 

vozidla.  
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Vypnutí autoalarmu 

Pokud dlouze stisknete tlačítko dálkového ovládání (4-5 vteřin), uslyšíte 

4x krátká „pípnutí“.  

Poté se baterie autoalarmu vypne. Při dlouhodobém nepoužití nebo při 

přepravě se vypne nejenom PIR senzor, ale i celý autoalarm.  

 

Autoalarm může být znovu aktivován pouze když: 

- ho zapojíte do cigaretové zásuvky 

- ho propojíte pomocí MicroUSB 

- jakmile cigaretová zásuvka vyšle do zařízení nový signál pro nabíjení, 

pokud je zařízení stále zapojeno do cigaretové zásuvky.  

Dálkové ovládání a poplašné tlačítko nefungují, když je zařízení vypnuté. 

 

Výměna baterie dálkového ovládání 

Pokud dálkové ovládání již nefunguje, vyměňte baterii 

(CR2032). 

Pro výměnu baterie otevřete dálkové ovládání. Pro 

odstranění zadního krytu dálkového ovládání použijte 

plochý a široký předmět. Vložte tento předmět do drážky 

na vrchní straně. Opatrně otevřete zadní kryt. Uvidíte 

obvodovou desku s baterií. Vyměňte baterii a zavřete kryt 

dálkového ovládání. 
 

Spárujte nové dálkové ovládání 
⚫ Otevřete dálkové ovládání. Pro odstranění zadního krytu dálkového 
ovládání použijte plochý a široký předmět. Vložte tento předmět do 
drážky na vrchní straně. Opatrně otevřete zadní kryt. Uvidíte obvodovou 
desku s baterií. 

 

 
Funkce vypnutí nefunguje při nabíjení autoalarmu. 

 
Pokud v ovládání není baterie, vložte novou baterii (CR2032). 



14 

⚫ Stiskněte a přidržte poplašné tlačítko autoalarmu po dobu 3-4 vteřin, 

dokud se nerozsvítí LED kontrolka. Bude blikat několik barev 

(červená/zelená/modrá). Tím se aktivuje režim párování. 

⚫ Jedenkrát stiskněte tlačítko na obvodové desce (8). 

Kontrolka na obvodové desce jednou modře blikne.  

⚫ Počkejte 15 vteřin, dokud se nepřestane kontrolka 

autoalarmu barevně blikat (červená/zelená/modrá). 

Stav Indikace indikátorem LED 
Režim 
párování 

Blikání několika barev 
(červená/zelená/modrá) 

⚫ Párovací režim proběhl úspěšně. Nyní můžete autoalarm ovládat 

novým dálkovým ovládáním. 

⚫ Zavřete zadní kryt dálkového ovládání. 

Funkce USB nabíječky 
Pokud je autoalarm napájen z cigaretové zásuvky vozidla, můžete 

připojit USB-C/USB k vašemu mobilnímu telefonu pomocí USB kabelu* 

(*není součástí balení). Autoalarm nyní funguje jako nabíječka 

mobilního telefonu. Pomocí USB lze také nabíjet jiná zařízení. 

Poplašný režim 

 
V případě nouzové události stiskněte tlačítko autoalarmu, ten začne 
hlasitě houkat pro přivolání pozornosti osob kolem vás. Když opětovně 
stisknete tlačítko, alarm se deaktivuje.  

Odstranění závad 
- Dálkové ovládání nefunguje: 

1. Odstraňte malý plastový proužek na vrchní straně dálkového ovládání. 

2. Otevřete dálkové ovládání a zkontrolujte, zda je uvnitř baterie. 

 

 
Maximální výkon USB je 2,4A a USB-C 3,0A. 

 
Hlasitost alarmu je zhruba 105dB a může poškodit vaše zdraví nebo 

zdraví osob, které do vozidla vnikly. 
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Technické údaje 
Vzdálenost pro 
detekci 

~3m uvnitř vozidla (bez překážek (např. 
zadní stěna nákladních automobilů) 

Rozsah detekce Úhel 120° 

Vzdálenost IČ dálkového ovládání ~10m (otevřený prostor) 

Doba trvání alarmu (autoalarm) Maximálně 120 vteřin 

Hlasitost alarmu (autoalarm) Cca. 105dB 

Doba trvání alarmu 
(siréna) 

Maximálně 30 vteřin 

Hlasitost alarmu 
(siréna) 

105dB (nižší při umístění v motorovém 
prostoru) 

Výstup USB SP5V / 2,4A (celkem) 
Výstup USB-C SP5V / 3,0A (celkem) 
Vstup Micro USB SP5V / 500mA 

Power (Napájení) 
Vestavěná dobíjecí 500mAh lithium-
polymerová baterie 3,7V 

Doba nabíjení ~2 hodiny 

Provozní doba 
~7 dní (při spuštění alarmu jedenkrát 
denně) 

Doba pohotovosti ~14 dní 

Vstupní napětí 
(autoalarm) 

SP12 nebo 24V (cigaretová zásuvka) 

Nabíjecí proud (autoalarm) 500mA 

Provozní proud (autoalarm) 600mA 

Vstupní napětí 
(siréna) 

SP12 nebo 24V (přímé připojení k 
autobaterii) 

Provozní proud (siréna) 100mA 

Baterie dálkového ovládání CR2032 

Pojistka sirény 3A (vyměnitelná); běžná velikost 

Délka kabelu sirény 1,5m 

Přenosová frekvence 2,4GHz 

Typ frekvence ASK 

Vyzařovaný výstupní 
výkon 

Maximáně 15,85mW (při stisknutí tlačítka 
dálkového ovládání, ne nepřetržitě) 

Materiál ABS 

Provozní teplota -10°C – +50°C 

Hmotnost / rozměry 
(autoalarm) 

69g / (D) 3,0 x (Š) 3,0 x (V) 13,5cm 



16 

Hmotnost / Rozměry 
(siréna s propojovacím 
kabelem a pojistkou) 

120g / (D) 7,3 x (Š) 5,7 x (V) 6,2cm 

Hmotnost / rozměry 
(dálkové ovládání) 

16g / (D) 5,9 x (Š) 3,7 x (V) 1,0cm 

Obsah 
balení 

Univerzální autoalarm Pro TX-168: 
Autoalarm, externí siréna s propojovacím kabelem a 
pojistkou 3A, dálkové ovládání (s baterií CR2032), 
montážní materiál, Návod k obsluze 

 

Likvidace 
Staré elektrické spotřebiče z domácností 
⚫ Pokud již nechcete výrobek používat, předejte jej bezplatně na 
veřejném sběrném místě pro staré elektrické spotřebiče. ⚫ Staré 
elektrické spotřebiče by se za žádných okolností neměly likvidovat v 
komunálním odpadu. 
 
Další poznámky k likvidaci 
⚫ Starý elektrický spotřebič vraťte tak, aby nedošlo k narušení jeho 
následného opětovného použití nebo recyklace. Baterie je nutné 
předem vyjmout a je třeba zabránit poškození nádob obsahujících 
škodlivé kapaliny.  
⚫ Staré elektrické spotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky. Pokud je 
se zařízením nakládáno nesprávně nebo je zařízení poškozené, může 
to mít za následek poškození zdraví nebo kontaminaci vody a půdy 
během následné recyklace. 

Záruka 
Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití 

nebo sdílení produktu. To samé udělejte s originálním příslušenstvím 

tohoto výrobku. V případě potřeby uplatnění záruky se prosím obraťte 

na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.  

Záruka 2 roky 

Support 
Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 

centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních 

sítí). Bezplatný e-mail: support@technaxx.de 

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a 

od 14:00 do 17:00 


