6. Blokada elektryczna
16. Uczenie pilotów
Gdy w trybie uzbrojonym, włączymy stacyjkę pojazdu alarm odetnie obwód blokady elektrycznej
System może nauczyć się do 10 pilotów. Aby je zaprogramować należy:
uniemożliwiając uruchomienie silnika pojazdu.
a. Włącz i wyłącz stacyjkę pojazdu 5 razy i pozostaw ją włączoną. Syrena wyda jeden dźwięk
a światła zaczną migać.
b. Naciśnij pierwszy klawisz pilota a syrena potwierdzi wkodowanie pilota jednym dźwiękiem
7. Awaryjne rozbrojenie systemu
Powtórz kroki od a do b w celu wkodowania pozostałych pilotów
Gdy z jakichś powodów nie możesz rozbroić alarmu pilotem (np. go zagubiłeś) masz możliwość
Aby wyjść z trybu programowania wyłącz stacyjkę pojazdu
zrobienia tego bez jego użycia. W tym celu, otwórz drzwi kierowcy (alarm zacznie alarmować)
włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij raz przycisk serwisowy - system zostanie rozbrojony
8. Ochrona drzwi oraz klap
W trybie uzbrojonym gdy którekolwiek z drzwi zostaną otwarte i zamknięte, system zacznie
alarmować przez 45sek. Gdy drzwi pozostaną cały czas otwarte alarm będzie cięgle alarmował
aż do momentu jego wyłączenia.
9. Informacje przekazywane przez diodę
Alarm uzbrojony - dioda miga raz na sek.
Alarm rozbrojony - dioda nie świeci
Alarm był wzbudzony - dioda świeci stale
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10. Czujnik wstrząsowy (programowalne)
Gdy auto zostanie uderzone w którąkolwiek swoją część zostanie wyzwolony alarm.
Aby wyłączyć tą funkcję, wyłącz stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie
naciśnij i przytrzymaj 3sek. pierwszy i drugi klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk
Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.
11. Pamięć alarmowania z rozróżnieniem przyczyn
Jeżeli alarm został pobudzony i alarmował to przy rozbrojeniu syrena poinformuje nas o tym
z dokładnym podaniem przyczyny.
3 dźwięki syreny - wzbudzony sensor
4 dźwięki syreny - otwarte drzwi
5 dźwięków syreny - włączona stacyjka pojazdu
12. Ostrzeżenie o otwartych drzwiach (programowalne)
Jeżeli drzwi pojazdu zostaną otwarte a stacyjka nie jest włączona to światła samochodu
będą migały przez 15sek w celu ostrzeżenia innych kierowców.
Jeżeli drzwi pojazdu zostaną otwarte a stacyjka jest włączona to światła samochodu
będą migały cały czas aż do zamknięcia drzwi .
Aby wyłączyć tą funkcję, włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie
naciśnij i przytrzymaj 2sek. drugi klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk
Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.
13. Przypomnienie o niedomkniętych drzwiach
Gdy uzbrajamy alarm a któreś drzwi nie będą zamknięte to alarm poinformuje nas o tym
1,5sek. dźwiękiem syreny i błyśnięciem świateł
14. Ciche wyszukiwanie auta
Naciśnij pierwszy i drugi przycisk pilota gdy alarm jest w cichym trybie uzbrojenia.
Światła zaczną migać przez 10sek aby ułatwić nam lokalizację auta.
15. Samouzbrojenie (programowalne)
Po minucie od wyjścia z auta i zamknięciu ostatnich drzwi, alarm automatycznie się uzbroi
lecz nie zamknie zamka centralnego. Aby wyłączyć tą funkcję, włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij
pedał hamulca, otwórz drzwi, następnie naciśnij i przytrzymaj 1sek. pierwszy klawisz pilota.
Syrena wyda jeden dźwięk. Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa
dźwięki.
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Przewód żółty - wyjście masy 300mA
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Przewód różowy - wyjście +12V 2A
Przeciążenie tych wyjść nie podlega reklamacji!!!
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2. Panika / wyszukiwanie auta (2gi klawisz)
Naciśnij drugi klawisz pilota, syrena zacznie alarmować a światła migać przez 45sek.
Naciśnięcie któregokolwiek klawisza w ciągu 45sek. wstrzyma wykonywanie funkcji.
3. Ciche uzbrojenie (1wszy i 2gi klawisz)
Naciśnij pierwszy i drugi klawisz pilota, światła błysną 2 razy alarm wejdzie w tryb uzbrojenia
bez potwierdzenia syreną

1. Uzbrojenie alarmu
Naciśnij pierwszy klawisz pilota syrena wyda jeden dźwięk, a światła raz błysną, zamek
centralny zostanie zamknięty. Jeżeli alarm zostanie wyzwolony to będzie alarmował przez
45sek
2. Ciche uzbrojenie
Naciśnij pierwszy i drugi klawisz pilota, światła migną dwa razy. Wzbudzony alarm w tym trybie
będzie migał światłami przez 10sek.
3. Rozbrojenie alarmu
Gdy alarm uzbrojony naciśnij pierwszy klawisz pilota aby go rozbroić. Syrena wyda dwa
dźwięki a światła migną dwa razy. W cichym trybie uzbrojenia migną tylko światła.
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1. Uzbrojenie / Rozbrojenie (1wszy klawisz)
Wyłącz stacyjkę pojazdu i wyjdź z niego, naciśnij pierwszy klawisz pilota aby uzbroić alarm.
W trakcie uzbrajania, syrena wyda jeden dźwięk, a światła raz błysną, alarm po 3 sek wejdzie
w stan czuwania. O ile został zamontowany, zamknie się zamek centralny.
Rozbrojenie zostanie potwierdzone dwoma dźwiękami syreny oraz dwoma błyśnięciami świateł.
Zamek centralny otworzy się a dioda przestanie migać.
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4. Powtórne samouzbrojenie (programowalne)
Po 30sek. od rozbrojenia alarmu, gdy nie zostaną otwarte żadne drzwi, system ponownie się
uzbroi. Aby wyłączyć tą funkcję, włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie
naciśnij i przytrzymaj 1sek. pierwszy i drugi klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk
Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.
5. Automatyczne zamykanie / otwieranie zamka centralnego (programowalne)
Zamek centralny automatycznie się zamknie jeżeli włączymy stacyjkę i naciśniemy pedał
hamulca nożnego. Następne naciskanie hamulca nożnego nie powoduje ponownego zamknięcia
zamka centralnego chyba że drzwi były wcześniej otwierane. Zamki automatycznie się
otworzą jeżeli wyłączymy stacyjkę. Aby wyłączyć tą funkcję, włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij
pedał hamulca, następnie naciśnij i przytrzymaj 1sek. pierwszy klawisz pilota. Syrena wyda
jeden dźwięk. Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.

