
Uzamykatelná okenní klika ABUS FG300A 

Návod k montáži a obsluze 

Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: 

I. Všeobecná upozornění 

II. Možnosti použití 

III. Obsah balení 

IV. Montážní nářadí 

V. Montáž 

VI. Obsluha, výměna baterií a připojení tříštivého detektoru  

VII. Technická data 

 

I. Všeobecná upozornění 

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a mezinárodních norem.  Prohlášení o shodě a příslušné 

protokoly jsou uloženy u výrobce. Pro zajištění správného a bezproblémového chodu zařízení je bezpodmínečně nutné 

postupovat při montáži a obsluze přesně podle pokynů uvedených v tomto návodu. Zařízení nesmí být nijak 

upravováno a předěláváno. Rovněž je nutné se vyvarovat kontaktu s platinovou destičkou. Nezkoušejte funkčnost 

alarmu blízko hlavy.  Mohlo by dojít k poškození sluchu. Provozní teplota zařízení je -10 až +55 ⁰C při maximální vlhkosti 

vzduchu 90%.  

Pozor při zacházení s magnetem: 

• nebezpečí přicvaknutí prstu 

• před montáží uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí malých částí 

• v případě spolknutí magnetu neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc 

• vyvarujte se kontaktu magnetu s platební kartou, mohlo by dojít k jejímu poškození 

• pro osoby se srdečními implantáty (kardiostimulátory), defibrilátory  nebo jinými implantáty platí: magnet může 

negativně ovlivnit činnost těchto implantátů! Při montáži magnetu je nutné dodržet minimální vzdálenost 20cm mezi 

magnetem a implantátem.  

ABUS neručí za škody! 

Upozornění k bateriím: Zařízení je napájeno stejnosměrným napětím prostřednictvím 2 kusů alkalických baterií 1,5 

V AAA. Baterie jsou součástí výrobku. Při vkládání dbejte na správnou polaritu baterií.  

Pro ochranu životního prostředí, vašeho zdraví a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu  je nutné dodržet 

následující pokyny: 

• v souladu se zákonem o nakládání s odpadem je zakázáno vyhazovat použité baterie do domácího odpadu. Použité 

baterie odevzdejte na určených místech.    

• baterie nevhazujte do ohně. Zamezte styku baterií se zdroji tepla a přímým slunečním zářením.  

• baterie uchovávejte mimo dosah dětí  

Baterie se nesmí:  

• rozebírat, propichovat, poškozovat, spalovat, zkratovat  

• přijít do kontaktu s vodou 



 

II. Možnosti použití 

Uzamykatelná okenní klika ABUS FG300 nabízí vedle normální obsluhy okna možnost uzamknutí kliky spojené s aktivací 

alarmu. Klika se dodává v provedení DIN L a DIN R pro levé a pravé okno. Tento návod popisuje montáž kliky DIN R pro 

pravé okno. Při použití na levé okno DIN L je magnet umístěn na pravé straně kliky. Při zavřeném okně a zacvaknutém 

zámku v klice dojde automaticky k aktivaci alarmu, který je zabudovaný uvnitř kliky. Při pohybu křídla okna 

nahoru/dolu nebo při pootevření křídla dojde k poplachu. Spustí se integrovaná siréna s hlasitostí 110 dBA. 

Podmínky pro montáž: Dornmaß (vzdálenost hrany křídla okna ke středu čtyřhranu) max. 40 mm! 

 

III. Obsah balení obr. 1 v originálním návodu 

1. 2 x klíč 

2. Klika s elektronikou 

3. 2 x 1,5V AAA alkalická baterie 

4. Držák pro magnet 

5. Podložka 7 mm 

6. Podložka 14 mm 

7. Držák magnetu – poloha magnetu v držáku dle obr. 1  7a 

8. Připevňovací šrouby 2,9 x 16 mm + 2,9 x 32 mm 

9. Čtyřhran, aretace, připevňovací šrouby M5 x 45 mm, M5 x 35 mm 

10. Vyrovnávací kroužky (2 kusy, před montáží oddělit) 

 

 

IV. Montážní nářadí 

Křížový šroubovák PH1 a PH2. Nepoužívejte žádné AKU-šroubováky! Šrouby dotahujte ručně! 

V. Montáž: 

 

1. Před montáží demontujte z okna původní kliku a to při otevřeném okně.  

2. Do kliky FG300A vložte přiložené baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií.  

3. Nastavte správnou délku čtyřhranu kliky podle původní kliky. Pomocí aretace (9) čtyřhran aretujte. Obr.2 

4. Pokud jsou otvory pro upevnění kliky 12 mm a více, vložte vyrovnávací kroužky (10) na úchyty pro šrouby dle 

obr.3.     

5. FG300A přiložte na křídlo okna, rukojeť kliky je ve vodorovné poloze a dvěma šrouby M5 x 45 mm nebo M5 x 35 

mm kliku přišroubujte.   

6. Okno zavřete otočením kliky směrem dolů (rukojeť kliky směřuje dolů). Zámek v klice nezacvakávejte!   

Upozornění pro montáž držáku magnetu: 

• držák magnetu (4) a podložku 7 mm a/nebo podložku 14 mm (5+6) se přišroubují příslušnými šrouby 

• držák magnetu je možné také přilepit v případě, že není potřeba použít plastové podložky  

Použití podložek pro držák magnetu je odvislé od falcu okna (vzdálenost plochy křídla okna a rámu) dle obr. 4.  

Držák magnetu společně s magnetem musí být umístěn podle obr. 4. 

 

  

 



Falc – přesah okna  Podložky Držák magnetu Šrouby 

0 – 7 mm Žádná podložka Ano 2,9 x 16 mm 

8 – 12 mm 1 podložka 7 mm Ano 2,9 x 16 mm 

13 – 16 mm 1 podložka 14 mm Ano 2,9 x 32 mm 

17 – 30 mm Podložky 7 + 14 mm Ano 2,9 x 32 mm 

 

Určete montážní pozici pro držák magnetu pro DIN R pravé okno: 

1. Zavřete okno, zámek nezacvakávejte případně klíčem odemkněte 

2. Spodní hranu držáku magnetu (7) přiložte s příslušnou podložkou na rám dle obr.4. držák magnetu ještě 

nezacvakávejte. Odstup od křídla okna max. 3 mm.  

3. Zacvakněte zámek do kliky: při správné pozici magnetu svítí LED kontrolka zeleně a ozve se potvrzovací tón.  

V případě, že při nastavení magnetu vůči klice kontrolka LED nesvítí zeleně, přezkoušejte prosím následující:  

• magnet otočte o 180⁰ obr. 1 (7a) 

•prověřte, zda jste dobře zvolili podložky pod magnet (dle tabulky)  

• prověřte, zda není magnet vzdálen více než 3 mm od hrany křídla okna 

• prověřte, zda jste FG300A určenou na pravé okno (DIN R) nainstalovali skutečně na „pravé okno“. 

• panty okna na pravé straně, klika vlevo: DIN R vpravo 

• panty okna na levé straně, klika vpravo: DIN L  vlevo 

 

4. Označte správnou pozici pro držák magnetu  (4) a dle potřeby použijte podložky (5,6) 

5. Držák magnetu zacvakněte .  

Při montáži na „levé okno“ DIN L : montáž se provádí stejně, ale magnet se instaluje vpravo vedle kliky 

 

VI. Obsluha, výměna baterií a připojení detektoru rozbití skla: 

Obsluha:  

Okenní klika FG300A zavírá a otevírá okna stejně jako běžná klika   

Aktivace alarmu kliky:  

• zavřete okno a zatlačte zámek do kliky, vytáhněte klíč  

• následně zazní krátký tón  

• při pokusu o vypáčení okna se spustí alarmová siréna, alarm trvá max. 3 minuty  

• odemknutím zámku se alarm deaktivuje  

Optická signalizace LED kontrolky: Okno je zavřené, zámek je zacvaknutý:  

LED Stav baterií Spínací tón LED bliká Opatření 

Zelené světlo OK Po 2 vteřinách Každých 30 vteřin 
zeleně 

- 

Oranžové 
poblikávání 

Střední síla Po 4 vteřinách Každých 30 vteřin 
zeleně 

Naplánovat výměnu 
baterií 

Červené poblikávání Velmi slabá síla Žádný tón Každých 30 vteřin 
červeně 

Výměna baterií 

 



 

Při aktivním alarmu bliká LED každých 30 vteřin zeleně.  Je-li okno zavřené a zámek není zacvaknutý a nebo jsou baterie 

velmi slabé nedojde k aktivaci alarmu. V tomto případě bliká LED každých 30 vteřin červeně.  

Funkce paměť alarmu: 

Při otevření okna:  

• když 5 x po sobě zazní tón  

• a když LED bliká střídavě červeně a zeleně 5 vteřin, znamená, že v minulosti byl alarm aktivován  

To je upozornění na možný pokus vloupání. Prohlédněte okno, zda není poškozeno. V případě, že ano volejte policii a 

pojišťovnu.  

 

Výměna baterií: 

Doporučení: Používejte prosím kvalitní značkové baterie.  

Před výměnou demontujte kliku z okna. Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu.  

 

Připojení detektoru rozbití skla: 

Dodatečně lze připojit pasivní detektor rozbití skla ABUS GBM 7300W nebo GBM7300B kabelem na svorkovnici kliky 

FG300A. Při připojení kabelů se odstraní můstek ze svorkovnice.  Alarm se spustí v okamžiku, kdy detektor detekuje 

rozbití skla. Kabel připojte v místě perforace na spodní straně kliky. Při instalaci detektoru rozbití skla postupujte podle 

příslušného návodu.  

 

VII. Technická data 

Napájení: 2 x 1,5 V 

Typ baterií: alkalické AAA 

Výdrž baterií: do 2 let 

Třída ochrany životního prostředí: II 

Provozní teplota zařízení: -10 až +55⁰C 

 

Technické změny vyhrazeny 

Za omyly a tiskové chyby neneseme odpovědnost. 

 

 

ABUS / D 58292 Wetter / Germany  

  

   

 



   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


