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        Přečtete si, prosím, před použitím výrobku následující informace. 
Uchovejte je i pro případně další uživatele produktu. 
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1.

Symbol Označení Význam

nebezpečí Tento symbol značí nebezpečí zranění nebo  
zdravotní riziko

nebezpečí Symbol znamená nebezpečí požáru

důležité Varování před možný poničením zařízení

poznámka Informace

Tento zámek zabezpečí majetek nejen mechanicky, ale také odradí 
případného zloděje prostřednictvím aktivního alarmu, který se aktivuje 
poté, co se s ním někdo pokusí manipulovat. 

Použití vyžaduje technologii Bluetooth® a instalaci aplikace ABUS Smart X 
v mobilním telefonu. 

Zámek je určený pouze pro zabezpečení jízdního kola, ale ne pro  
uzamknutí motocyklu, skútru atd.

Možnosti použití

1.1 Důležitá varování a bezpečnostní informace
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Bezpečnostní informace týkající se použití lithio-iontových baterií

  Tento produkt obsahuje lithium-iontové baterie. Výměna  
  baterií není nutná a je přípustná, pouze pokud ji provádí  
  výrobce (ABUS). Přečtěte si a dodržujte tyto bezpečnostní  
  pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru,  
              zranění osob nebo poškození zařízení!

  - Nepoužívejte ani neskladujte produkt v oblastech, kde by   
  teplota mohla dosáhnout pod -20 ° C nebo nad + 40 ° C.  
  Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření po dlouhou  
  dobu.
- Produkt nepoužívejte ani nenabíjejte v oblastech s nebezpečím  
výbuchu, např. v důsledku hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Nikdy se nepokoušejte produkt otevřít a vyjmout baterii. Mohlo by  
to vést k poškození (odpaření plynu z baterie, ke zkratu atd.)
- Baterie musí být uchovávány mimo dosah dětí. Děti si mohly vložit  
  baterie do úst a spolknout je. To může způsobit vážné poškození zdraví.  
  V tomto případě vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Poškozená  
  baterie může dráždit dýchací cesty, kůži a oči.
- V případě kontaktu postižené místo okamžitě opláchněte vodou  
a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uvnitř baterie je hořlavá. 
- Baterii lze nabíjet, pouze pokud není poškozen kryt těla zámku. Pokud 
je na těle zámku viditelné poškození, jako jsou praskliny nebo díry,  
baterie se nesmí nabíjet.

Danger

Important
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Important

1.2 Technická data

Hmotnost:       přibližně2000 g 
Přenosová síla < 10 mW 
Rádiová frekvence 2,402 GHz - 2,480 GHz

- K nabíjení zařízení používejte pouze dodaný kabel USB a vhodné nabíjecí 
zařízení (napájecí zdroj 5V DC, nabíjecí proud nejméně 500 mA). Během 
nabíjení nenechávejte zámek bez dozoru!
- Produkt nikdy nehažte do ohně. Baterie by mohla při požáru explodovat  
a také by se mohly uvolnit toxické látky.
  

  - Nepoužívejte na zámek čištění pod vysokým tlakem (IP44) nebo  
  čisticí prostředky s vysokým obsahem chemikálií. 

  - Zkontrolujte zámek alespoň jednou ročně, zda není poškozený. 
Pokud je na těle zámku viditelné poškození, jako jsou praskliny nebo díry, 
nesmí se zámek dále používat.
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2.

 
 
Uchovejte tuto kartu  
s kódem na 
bezpečném místě. 

QR kód potřebujete 
pro nastaveni,  
aktualizaci softwaru, 
pro případ ztráty 
chytrého telefonu  
a v případě nutnosti 
prokázání majitele 
zámku (pro uplatnění 
záruky nebo opravy).

Nedávejte kartu nikdy 
třetím osobám.

770A 
SmartX
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K tomu, abyste zámek mohli dobíjet, je třeba najít kryt na straně zámku. 
Odkryjete ho pomocí malého bodu, viz obrázek 3.1.
Vždy oddělávajte kryt jen pomocí prstů, ne prostřednictvím nástrojů. 
Mohlo by dojít k porušení dobíjecích konektorů! 

3. První spuštění

Při prvním rozbalení je zámek v poloze uzamčeno a nastavený do  
"transportního" módu (viz 5.1). Pro první využití je třeba nejprve  
zcela dobít baterii. 

3.1 3.2
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Po dobití baterie 
nezapomeňte správně 
vrátit na místo kryt, který 
brání zanesení nečistot  
do těla zámku!

USB-C

Important

Během nabíjení zámku si  
nainstalujte aplikaci Smart X  
(viz bod 4). 

Když dojde ke 100% nabití, je  
zámek připravený k použití  
(informaci o stupni nabití baterie 
zobrazí aplikace). 

3.3 3.4
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Po dobití baterie 
nezapomeňte správně 
vrátit na místo kryt, který 
brání zanesení nečistot  
do těla zámku!

4.

SmartX

  - Stáhněte si aplikaci ABUS Smart X, nainstalujte ji a postupujte 
    podle pokynů v aplikaci. Naskenujete QR kód na dodané   
   kódové kartě ABUS.  

  - Uchovejte tuto kartu s kódem na bezpečném místě. QR kód   
   potřebujete pro nastaveni, aktualizaci softwaru, pro případ   
   ztráty chytrého telefonu a v případě nutnosti prokázání  
   majitele zámku (pro uplatnění záruky nebo opravy).

  - Nedávejte kartu nikdy třetím osobám.

  - Bluetooth® musí být ve smartphonu zapnuté, aby mohla   
   aplikace ovládat elektroniku zámku. Smartphone musí být   
   připojen k internetu a nesmí být v letovém režimu.

Smart X App
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Při nastavování aplikace je třeba uvést zámek do pohotovostního 
režimu zmačknutím tlačítka do polohy vpravo. Tím se aktivuje  
monitorovací mód. 
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5. Obsluha zámku

Zvuky

5x

Dva nízké tóny = zámek 
je v transportní módu, 
lze ho převážet.

Klesající melodie = zámek 
je otevřený.

Stoupající melodie = 
zámek je uzamčený

5 × tón = varovný signál Alarm

Dva vysoké tóny =  
zámek je v monitorovacím 
módu, je aktivovaný 

5.1 Transportní a monitorvací mód
  V transportním módu zámek zajišťuje jen mechanické    
  zabezpečení. Nekomunikuje s chytrým telefonem, ani nehledá  
  kompatibilní zařízení. Manipulace se zámkem nespustí alarm.
  V monitorovacím módu zámek detekuje nežádoucí manipulaci  
  a pokusy o překonání zámku a pak spuští alarm. 
Po prvním spuštění se automaticky zámek nastaví do transportního módu. 
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    1. Smartphone s funkční aplikací SmartX musí být v vzdálenosti  
      maximálně 5 metrů od zámku. 
   2. Přepněte tlačítko do polohy vpravo
   3. Zámek se automaticky otevře v doprovodu klesajícího tónu.
   4. Do 10 vteřin odstraňte oko zámku. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pokud je zámek v transportním režimu a není v blízkosti autorizovaný 
smartphone nebo je funkce Bluetooth® deaktivována pomocí posuvného 
spínače, zámek zůstane zavřený. V monitorovacím režimu by tato událost 
spustila alarm.

5.2 Otevření zámku
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5.4 Funkce alarmu
Pokud někdo manipuluje se zámkem a v blízkosti není 
odpovídající autorizovaný chytrý telefon s aplikací, spustí se 
varovný alarm. 

Pokud dochází k další nedovolené manipulaci se zámkem, 
pak se spustí po dobu 15 vteřin hlavní alarm.  
Při další manipulaci se zámkem opět alarm spustí.  

5x

1. Vložte oko zámku do těla zámku 
2. Zámek se automaticky uzavře, potvrzeno tónem 
3. Transportní mód se aktivuje automaticky do pěti vteřin, oznámení 
hlubokým tónem.  
4.  V případě, že chcete aktivovat monitorovací režim, pak přepínač  
musíte podržet po dobu 5 vteřin, což potvrdí vysoký tón. 

5.3 Uzamčení zámku

5 Sec.
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6.

  Vyberte vhodné místo pro připevnění držáku na jízdní kolo. 
  Otvor držáku musí pro zasunutí zámku směřovat nahoru, aby   
  nedošlo k vypadnutí zámku. Ujistěte se, že zámek hladce  
  zapadne, zejména do rámu jízdního kola.

Montáž držáku USKF

Důležité

7. Dobíjení baterie

Stav baterie můžete sledovat v aplikaci SmartX. Dobíjejte baterii  
zámku 770 A vždy, když vás na to aplikace upozorní.  
Když je baterie vybitá, zámek nelze otevřít ani uzamknout! 

Pokud přepravujete jízdní kolo 
na střeše automobilu, vždy  
zámek přepravujte v autě a nik-
dy umístěný na střeše auta.

Nebezpečí

Důležité
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Technické změny vyhrazeny. 
Neneseme odpovědnost za  
obsahové a tiskové chyby. T3
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© ABUS | D 58292 Wetter (Germany) 

WEEE-Reg.-Nr. DE79663011

Prohlášení o shodě
Společnost ABUS August Bremicker Söhne 
KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter 
tímto prohlašuje, že bezdrátový systém 
typu 770A je v souladu se základní-
mi požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k 
dispozici na adrese: www.abus.com.

Likvidace
Zařízení zlikvidujte v souladu se 
směrnicí EU 2002/96 / ES - WEEE (Odpad-
ní elektrická a elektronická zařízení). 
Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na 
obecní úřad odpovědný za likvidaci. 
Informace o sběrných místech pro 
odpadní zařízení můžete získat od 
místního úřadu, od místních společností 
zabývajících se likvidací odpadu nebo 
od svého prodejce.

8. Prohlášení o shodě a likvidace
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© ABUS 2020 
ABUS August Bremicker Söhne KG | D 58292 Wetter | Germany.  
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40 |  |  

ABUS CZECH s.r.o. | Sportovní 457, 252 50 Vestec | tel.: +42 (0) 315 559 340 
abus@abus.cz | www.abus.cz 

Logo a značka Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností 
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností ABUS podléhá licenci. 

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných 
vlastníků. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.  
registrované v USA a dalších zemích a regionech. 

App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play 
jsou ochranné známky společnosti Google LLC.


