
Свързване
        1.Оранжев - +12V
        2.Черен - маса /-/
        3.Лилав - Врати /-/
        4.Сив - АСС +
Дистанционо управление
  1.Бутон №1
        -Включване на алармата
        -Паник функция
        -Включване специален режим на охрана
        -Влизане в режим регулиране на шок датчика /натисни и задръж бутон №1 за 3 сек./
  2.Бутон №2
        -Изключване на алармата
        -Влизане в режим включване/изключване на токов датчик -  /натисни и задръж бутон №2 за 3 сек./
Функции:
1.Включване на алармата.
Алармата има два режима на работа / НОЩЕН и СПЕЦИАЛЕН /
        - НОЩЕН режим на охрана
Натисни еднократно бутон №1.Сирената ще потвърди с един тон.В този режим на охрана при лек удар,
шок датчика ще активира сирената с 5 къси сигнала.Ако автомобила получи втори лек удар в рамките 
на 10 сек. алармата ще активира втора зона за 30 сек.Ако автомобила получи силен удар алармата ще 
възпроизведе 5 къси сигнала, след което ще активира сирената за 30 сек.Ако системата се активира от 
консумация над 3 вата,от врата или АСС+ сирента ще се активира за постоянно.
        -СПЕЦИАЛЕН режим на охрана
Натисни два пъти бутон №1 по следният начин - натисни бутон №1 след като сирената възпроизведе 
един тон,натисни отново бутон №1,сирената ще възпроизведе втори сигнал за потвърждение,че вие 
сте в специален режим на охрана.В този режим на охрана системата игнорира шок и ток датчика.
Системата реагира само от врата или АСС.
2.Изключване на алармата.
Натисни бутон №2.Сирената ще потвърди с два тона и светодиода ще спре да свети.
3.Паник функция.
Когато системата е в режим на охрана ,Вие може да активирате сирената за 30 сек. с натискане на 
бутон №1.Вие може да прекратите звука от сирената с ново натискане на бутон №1.
4.Диагностика режим
Когато включите системата - 10 сек. в режим на диагностика,светодиода свети постоянно.
5.Шок сензор : при лек удар шок сензора ще предупреди с 5 къси сигнала.При повторен лек удар в 
рамките на 10 сек. шок сензора ще активира сирената 30 сек.При силен удар шок сензора ще активира
сирената с 5 къси сигнала след което ще включи сирената за  30 сек.
Влизане в режим на регулиране на шок датчика - натиснете и задръжте бутон №1 за 3 сек. Най-високо 
ниво на чувствителност на шок датчика е ниво 5.
а.Бутон №1 намаля чувствителността на шок датчика.
б.Бутон №2 увеличава чувствителността на шок датчика.
След като регулирате шок датчика, изчакайте 10 сек. - системата ще запамети и излезе от режима,като
потвърди с три къси тона.
6.Ток датчика : включва се със закъснение от 50 сек. след влизане в режим на охрана.
Включване/Изключване на ток датчика - натиснете и задръжте бутон №2 за 3 сек.
а.Бутон №1 - включва ток датчика - сирената издава 1 тон.
б.Бутон №2 - изключва ток датчика - сирената издава 2 тона.
След като включите или изключите ток датчика изчакайте 10 сек. - системата ще запамети и излезе от 
режима,като потвърди с три къси тона.
7.Програмиране на ново дистанционно:
Свържете (-) на Врати/лилав/, подайте три пъти на контакт, след което останете на контакт.
Сирената ще потвърди с три къси сигнала,че сте в режим на обучение на ново дистанционно.Натиснете
бутон на новото дистанционно, изчакайте 10 сек. и системата ще излезе от режим на програмиране. 
8.Търкане на дистанционно: 
Свържете (-) на Врати/лилав/, подайте шест пъти на контакт, след което останете на контакт.
Сирената ще потвърди с пет къси сигнала, че сте изтрили дистанционите.Изчакайте 10 сек. и системата
ще излезе от режим на програмиране.
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