
 

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁMKŮ OXFORD BIG BOSS A BOSS S INTEGROVANÝM ALARMEM 
 
 
Instrukce k aktivaci a popis funkce akustického alarmu zámku: 
 

 
1) odsuňte protiprachový kryt cylindrické vložky.  

Umístěte klíč do cylindrické vložky a otočte vpravo, tak abyste otevřeli čep zámku do nezajištěné 

polohy. Zámek umístěte na místo určení. 

 
2) pro zajištění zámku jsou možné dvě varianty  

Pokud čep zámku zamknete a umístíte červenou značkou na jednom rameni čepu do zdířky, 

která je označena červenou šipkou, tak jste vybrali variantu, kdy je zámek nastavený v režimu s 

aktivovaným alarmem. 

 

Pokud čep zámku zamknete a umístíte červenou značkou na jednom rameni čepu do zdířky, která 

není označena červenou šipkou, tak jste vybrali variantu, kdy je zámek nastavený v režimu bez 

aktivovaného alarmu. 

 

V případě výběru možnosti s aktivovaným alarmem při zatlačení čepu po chvíli zazní krátký 

potvrzovací akustický signál (1x pípnutí).  
Po tomto úkonu je nutné do pěti vteřin od zaznění signálu zajistit zámek otočením klíče proti 

směru hodinových ručiček a zamknout zámek (nutné provést aby po uvedeném intervalu nezačal 

nezamčený zámek vydávat varovný akustický signál). Tímto krokem je plně aktivovaný alarm. 
 

 

Pokud nezazní krátký akustický signál oznamující aktivaci alarmu při více opakování, tak jsou 

velice pravděpodobně vybité baterie určené pro napájení akustického alarmu nebo je 

nasazený čep zámku v opačném režimu bez aktivace alarmu. 
 

 

3) jakmile se při umístění zámku s aktivovaným alarmem začne hýbat s motocyklem nebo tělem 
samotného zámku, tak zámek vydá 1x výstražný signál 

 

- pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem nezačne opět manipulovat, tak se čidlo 

zámku deaktivuje z pohotovostního režimu  
- pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem opětovně začne manipulovat, tak se opět 

naplno spustí výrazný 110dB alarm 

 

4) po spuštění alarmu trvá akustický signál zhruba 10 vteřin. Následně se sám deaktivuje. Při 

případných následných pokusech o manipulaci s motocyklem se alarm sám opět aktivuje dle 

bodů 3 a 4. 

 

5) deaktivaci akustického alarmu provedete odemčením čepu/cylindrické vložky pomocí klíče 



Instrukce pro skladování a přepravu zámku: 

 

- zámek při přepravě a skladování ponechejte s neaktivním alarmem aby nedocházelo k nechtěnému 
sepnutí alarmu 

 

Instrukce pro výměnu baterií: 

 

pozn.: pokud zámek vydává nepřetržitý pulzující tón při zamknutí zámku, je nutné baterie vyměnit. 
 

 

1) povolte křížový šroubek ve vrchní části těla zámku, který fixuje výsuvný díl modulu alarmu/baterií 

 
2) ze zásobníku na baterie vyjměte staré baterie a nahraďte je šesti články typu A76. Baterie jsou ukryté 

pod plastovým krytem ve spodní části modulu. 
 
3) zkontrolujte správnost umístění pólů jednotlivých kusů baterií dle schématu umístěném na 

krytu modulu  
4) zasuňte modul do těla zámku a zašroubujte pojistný křížový šroub  
5) zkontrolujte funkci zámku 


