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1.Заключване :
Натиснете еднократно бутон 1(     ) на дистанционното управление. 
Системата ще заключи централното и ще индикира със светлини и сирена.
Каналът за ел.стъкла ще се активира автоматично.Светодиода ще се включи.
2.Отключване :
Натиснете еднократно бутон 2(     )  на дистанционното управление.Системата ще
отключи централното заключване,светлините ще пресветнат два пъти.
Сирената ще възпроизведе два звука.
3.Изход Trunk Release /-/ :
Дистанционно с три бутона : натиснете и задръжте бутон номер 3 за 3 сек. 
- светлините ще пресветнат три пъти след което ще се активира Trunk Release.
Дистанционно с два бутона : натиснете и задръжте бутон номер 2(    ) за 3 сек. 
- светлините ще пресветнат три пъти след което ще се активира Trunk Release.
За управление на Trunk Release изискващо повече мощност е желателно изпол-
зване на допълнително реле с необходимите параметри.
4.Светлинна индикация /паркинг/ :
Когато системата е активирана, натиснете и задръжте бутон 1(    )  за 3 секунди,
светлините ще пресветнат три пъти и сирената ще възпроизведе три звука.
5.Светодиод :
Когато системата е активирана - светодиода пресвятка през 1 секунда.
Когато системата не е активна - светодиода не работи.
6.Изход за Ел.Стъкла :
Изходът за управление на Ел.Стъкла се активира при включване на системата,
като подава маса ( - ) 25 сек.
7.Управление на централно заключване : 0,7 / 3,5 сек.
Погледнете схемата за монтаж - Фабрично системата е настроена за Ел.централно 
с импулс 0,7 сек.За пневматично централно трябва да настроите на 3,5 сек.
 

Модул за управление на централно заключване
Millrnium модел M-009
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Code Learning
Press the learn switch on the main unit, the direction light will keep lighting, it means the system 
enter into the learning mode, now press any button on the remote, the direction light will flash 
once again, code learning is successful. This model can learn 4 remote at most.
Code Deleting
Delete the old code in all remotes, press and hold the learn switch for 5 seconds, the direction lights
will flash 5 times, delete all code in all old remotes.
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