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SCHERP STELLEN, BESCHERMD ZIJN
Het ABUS schijfremslot Trigger Alarm 345 zorgt met een akoestisch alarmsignaal dat dieven op de vlucht slaan.
De alarmfunctie wordt geactiveerd via een trillingssensor. Dankzij de "Aan/uit-schakelaar" kan het Trigger Alarm 345
echter ook gesloten worden getransporteerd - zonder vals alarm. De veiligheidsrelevante onderdelen zijn gemaakt
van gehard speciaalstaal. De comfortabele "push down" cilinder zorgt dat de slotpen bij het afsluiten automatisch
wordt vergrendeld.
De inhoud van de levering bestaat uit een batterij voor de elektronica-eenheid, twee sleutels, een transporttas,
evenals een Memory Cable, die u er voor de start aan herinnert de Trigger Alarm 345 eerst weer te verwijderen.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mm dikke sluitpen
Zeer gebruiksvriendelijk door "push down" cilinder die bij het sluiten automatisch de sluitpen vergrendeld
De sluitpen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
Alarm functie gebaseerd op vibratie detectie systeem, dit betekend dat elke beweging gedetecteerd wordt
Alarmsignaal van min. 100 dB
Door een "On/Off" sleutelpositie kan het slot zonder dat het geactiveerd is in gesloten toestand worden
getransporteerd
Akoestiche signalen geven de status van batterij, alarm en activatie weer
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels
Slot wordt inclusief batterijen geleverd
Een "Roll Up" memory kabel als reminder om het slot te verwijderen alvorens weg te rijden
ABUS Qualiteits cilinder

Gebruik en bediening
•

Basis bescherming bij een laag diefstalrisico
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•

Aanbevolen voor het vastzetten van licht motorfietsen en scooters

Tips
•
•

Schijfremsloten behoren tot de catagorie van compacte motorfietssloten en zijn hierdoor gemakkelijk te
transporteren
Om de veiligheid bij langere parkeertijden te verhogen, is het raadzaam om de motorfiets extra aan een vast
object vast te zetten
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