
MK-001  VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING EN VEILIGHEID 
 

Persoonsalarm Sleutelhanger MK-001 
 

Compact, krachtig en efficiënt - het persoonsalarm is in noodsituaties van onschatbare waarde.  

 

Trek het koord uit het alarm en er weerklinkt een oorverdovende sirene dat tot op bijna een 

kilometer afstand te horen is. 
 

Waarschuwing: dit alarm is geen speelgoed! 

De effectiviteit van het alarm zit hem in de extreem luide sirene van 140 decibel aan de bron  

(125 decibel is de pijngrens voor het menselijk gehoor). Hierdoor kan bij langdurige blootstelling aan het 

geluid gehoorschade optreden. Gehoorschade is meestal onherstelbaar!  

 

Gebruik dit alarm niet onnodig. 

Zorg er in het bijzonder voor dat u er geen kleine kinderen, oudere mensen of huisdieren angst mee 

aanjaagt.  

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies, 

stoffelijke of lichamelijke schade bij het gebruik van dit alarm. 

 

Stroomvoorziening. 

Het alarm is voorzien van 3 knoop cel batterijen LR44. 

Voor een optimaal functioneren van het alarm: 

* Controleer regelmatig de batterij door het alarm kort te activeren.  

* Bij de minste verzwakking van de geluidssterkte vervangt u de batterij. 

 

Gebruiksaanwijzing:  

Om het alarm aan te zetten trekt u eenvoudig aan het koord en daardoor de pin uit het alarm. Wanneer de 

pin is verwijderd zal het alarm direct afgaan en alleen stoppen wanneer de pin wordt teruggeplaatst. Met 

een volle batterij zal het alarm zo'n 2 uur afgaan. 

 

Vervanging van de batterijen: 

 

1. Verwijder de schroef aan de achterzijde (fig.1) 

2. Verwijder het afdekplaatje en vervang de batterijen. 

Let erop dat u de batterijen plaatst zoals in fig.1 

BELANGRIJK! Wanneer de batterijen niet correct 

worden geplaatst functioneert het ALARM niet 

goed en kan het worden beschadigd. 

3. Plaats het afdekplaatje terug en schroef het vast. 

4. Na batterijvervanging het alarm altijd testen. 

 

 
 

 

 

Suggesties voor gebruik: 

U kunt het alarm eenvoudig in uw hand houden. Of u hangt het alarm aan uw (hand)tas of riem voor 

persoonlijke beveiliging of andere bagage voor bescherming tegen diefstal. 

 

 

WAARSCHUWING: NIET GEBRUIKEN IN DE AUTO OF IN KLEINE GESLOTEN RUIMTES 

IN VERBAND MET KANS OP GEHOORBESCHADIGING 
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