
Eaglespeed model 1300AT

Програмирайте функциите чрез джъмперите преди да 
стартирате системата!

БУТОН ФУНКЦИИ УСЛОВИЯ

Натиснете бутон 1 веднъж 
А. Включване на режим 

№1 охрана
Б. Спира временно 

задействането на алармата

А.АСС-Изключено
Б. Сигнализация

Натиснете бутон 1, след 
това 3 за 2 секунди

Включване на режим №2 
охрана без шок сензор АСС – изключено

Натиснете бутон 1 след 
това 2 за 2 секунди

Включване на режим №3 
охрана без шок сензор и 

охрана на врати
АСС – изключено

Натиснете бутон 2 веднъж Изключване на системата А.АСС –изключено
Б. Сигнализация

Натиснете и задръжте 
бутон 4 за 3 секунди Допълнителен канал АСС – изключено

Натиснете бутон 1 веднъж 
Натиснете и задръжте 
бутон 3 за 3 секунди

А.  Дистанционно 
управление

Б. Дистанционно 
включване на Паника

С. Влиза в анти-
карджакинг

А. включено
Б.АСС –изключено 
В.АСС – включено

Натиснете бутон 3, след 
това 1 за 2 секунди

Включване без звук АСС – изключено

Натиснете бутон 3, след 
това 2 за 2 секунди

Изключване без звук Включено

Натиснете бутон 3 и 4 за 3 
секунди

Изход за ел.стъкла.Подава 
маса за 5 сек.

Свържете Кафяво / Бялата 
жица към  Модула за 
вдигане и сваляне на 

прозореца -Активиране

АСС – включено 
АСС – изключено

1.ПРОГРАМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО  УПРАВЛЕНИЕ
a. Завъртете АСС във ВКЛЮЧЕНО положение; натиснете Валет бутона 5 пъти. сирената ще сигнализира 
3 пъти, за да влезете в режим на програмиране. Тогава натиснете който и да е бутон на дистанционното в  
течение на 10 секунди.
б. Завъртете АСС в ИЗКЛЮЧЕНО положение или 10 секунди по-късно, системата ще излезе от режим на 
програмиране на дистанционното, сирената ще възпроизведе 2 дълги сигнала за да потвърди излизане от 
режим на програмиране.
с.  Ако  дистанционното  управление  трябва  да  се  програмира,  всички  съществуващи  дистанционни 
управления ще трябва да се препрограмират по същото време. 
До 3 дистанционни управления могат да бъдат програмирани.

2.ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ №1 НА ОХРАНА
а. Натиснете бутон 1 еднократно.
б. Сирената ще сигнализира и светлините за паркиране ще присветнат 1 път 
в. Вратите ще се заключат след 0.5 секунди или 3.5 секунди. 
с.Диода ще просветва веднъж в секунда.
д.  Ако някоя врата е отворена, Диода ще премигне бързо, и сирената ще засвири 4 пъти за да извести 
това. Тогава задействането на вратата ще е временно байпасирано.
е. 3 секунди по-късно, алармата ще бъде задействана. Ако шок сензор или външен сензор е задействан в 
рамките до 3 секунди, електрическата верига ще бъде байпасирана. Системата ще се включи отново от 
само-себеси, когато сензорът остане стабилен повече от 3сек. 

3.ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ №2 НА ОХРАНА
Натиснете бутон №1 еднократно след това натиснете бутон №3 за 2 секунди.Сирената ще сигнализират и 
светлините ще присветнат еднократно.Вратите ще се заключат.Ако  някоя  врата е отворена,  Диода ще 
премигне бързо, и сирената ще засвири 4 пъти за да извести това. Тогава задействането на вратата ще е 
временно байпасирано.В този  режим на охрана шок  сензора е  байпасиран  (алармата  не  реагира при 
удар).Режим №2 е подходящ за оживени и шумни места.

 4.ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ №3 НА ОХРАНА
Натиснете бутон №1 еднократно след това натиснете бутон №2 за 2 секунди.Сирената ще сигнализират и 
светлините ще присветнат еднократно.Вратите ще се заключат.Ако някоя врата е отворена, Диода ще 
премигне бързо, и сирената ще засвири 4 пъти за да извести това. Тогава задействането на вратата ще е 
временно  байпасирано.В  този  режим на  охрана  шок  сензора  и  вратите  са  байпасиран  (алармата  не 
реагира при удар и отваряне на врата). В режим №3 алармата ще реагира само при подаване на контакт.

5.ИЗКЛЮЧВАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕЖИМ ОХРАНА
a. Натиснете бутон 2 еднократно



б. Сирената ще сигнализира два пъти и светлините за паркиране също ще светнат два пъти. Ако сирената 
сигнализира  и  светлините  за  паркиране  просветнат  три  пъти,  това  означава,  че  алармата  е  била 
активирана.  
в. Вратите ще бъдат отключени след 0.5 секунди или 3.5 секунди  

6.БЕЗ-ЗВУКОВО ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА
a. Натиснете бутон 3 веднъж и след това натиснете бутон 1 веднъж за 2 секунди, за да влезете в режим 
охрана без звук.
б.  Натиснете  бутон  3 веднъж и след  това  натиснете  бутон  2  веднъж за 2  секунди,  за да  изключите 
системата без звук. 

7.АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако дистанционното откаже да работи или не успее да се включи, или ако системата е в режим - анти-
карджакинг, моля изпълнете следните стъпки:
а. Завъртете ACC във положение ВКЛЮЧЕНО 
b.  натиснете  валет  бутона  веднъж  за  1  секунда.  Сирената  ще  сигнализира  4  пъти  и  светлините  за  
паркиране ще просветнат 4 пъти, което показва, че системата е изключена или че излиза от режим – 
АНТИ-КАРДЖАКИНГ.
               8.РЕЖИМ  ПАНИКА
а. Когато ACC е в положение ИЗКЛЮЧЕНО. Натиснете и задръжте бутон 3 за 
3 секунди, сирената ще сигнализира и светлините за паркиране 
ще просветват 30 секунди
б. Натиснете бутон l или 2, за да спрете паник режима.
               9.ТЪРСЕНЕ НА ПАРКИНГ
a. Когато системата е в режим охрана натиснете бутон 1 еднократно, сирената ще сигнализира 10 пъти и 
светлините за паркиране ще просветнат 10 пъти .
б. Натиснете бутон 1 или 2, за да спрете системата. 

10.ШОК СЕНЗОР-ДВУЗОНОВ
a. Чувствителността може да бъде регулирана.
б. Ако получи лек удар, сирената ще сигнализира пет пъти и светлините за паркиране ще 
просветнат два пъти с предупредителна цел.
в. Ако получи силен удар, сирената ще сигнализира и светлините за паркиране ще просветнат за 30 сек

11.РЕЖИМ - АНТИКАРДЖАКИНГ
Системата има 2 метода за подбор на анти-карджакинг.
 МЕТОД 1 има три начина да се влезе в анти-карджакинг:
a.След  като  завъртите  ACC в  положение  ВКЛЮЧЕНО,  системата  веднага  ще  влезе  в  режим  анти-
карджакинг.За следващите 10 секунди натиснете бутон 1 еднократно на дистанционното или натиснете и 
задръжте Валет бутона за 1 секунда ще байпасира действието на завъртания в положение ВКЛЮЧЕНО 
АСС  и  системата  ще  излезе  от  режим  анти-карджакинг.  Светлините  за  паркиране  ще  просветнат 
еднократно  и  сирената  ще  сигнализира  еднократно,  за  да  потвърди  излизането  и  от  режим  анти-
карджакинг Но, 10 секунди по-късно, системата може да излезе от режим анти-карджакинг само чрез 
б.Когато АСС е в положение включено натиснете бутон 3 и задръжте за 3 сек. Вие сте в,
 режим анти-карджакинг.
с.Когато АСС е в положение включено и после се отвори врата и системата е в режим
 антикарджакинг.В течение на 10 сек. натиснете бутон 1 веднъж или натиснете Валет бутона за 1 сек.  
Вие байпасирате отварянето на вратата и излизате от режим анти-карджакинг.Мигачите ще просветнат 
веднъж и сирената ще прозвучи еднократно за да покаже излизане от режим анти-карджакинг.10 сек. по-
късно системата може сама да излезе от режима при АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ.Тогава сирената ще 
прозвучи 4-пъти и мигачите ще присветнат 4-пъти.
За МЕТОД 2, има два начина да влизате в режим анти-карджакинг: 
Горните „б” и „с” са приложими за Метод 2

12.АНТИ-КАРДЖАКИНГ
Когато системата влиза в режим - анти-карджакинг: 
a. От началото до 15 секунди, нищо не се случва.
От 16 до 30 секунди, LED ще премигне бавно.
От 31 на 45 секунди, LED ще премигне бързо и сирената ще сигнализира веднъж на 2 секунди 
От 46 на 70 секунди, LED ще премигне бързо и сирената ще сигнализира веднъж на сек. 
След  70  секунди,  сирената  ще  сигнализира  и  светлините  за  паркиране  ще  светят  непрекъснато. 
Захранващата жица ще произведе отрицателен 300 ma ток.
б.  След  като  завъртите  АСС в  положение  ИЗКЛЮЧЕНО,  сирената  ще  сигнализира  и  светлините за 
паркиране ще присветнат за 3 секунди преди да спрат
с.Когато АСС е включено и не сте излезли от режим анти-карджакинг системата ще алармира постоянно 
и светлините ще индикират.
ИЗХОД  ОТ  РЕЖИМ  АНТИ-КАРДЖАКИНГ:  Моля  приложете  процедурите  за  АВАРИЙНО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ!

13.ПАСИВНО ВКЛЮЧВАНЕ:
a. Когато алармата е изключена, ако АСС не е в положение ВКЛЮЧЕНО и вратите не са отворени, 30 
сек по-късно, системата автоматично ще се включи като заключи вратите.
б. Ако АСС е в положение ИЗКЛЮЧЕНО, системата автоматично ще се включи като заключи вратите, 
30 секунди след като последната врата е затворена. 

14.ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНАЛ УПРАВЛЯЕМ С (-)
a. Когато АСС е в положение ИЗКЛЮЧЕНО и системата е изключена, натиснете бутон 4 за 3 секунди, 
за да задействате допълнителния канал.



b. Когато алармата е включена, натиснете бутон 4 за 3 секунди, за да задействате допълнителният 
канал и системата ще бъде деактивирана по същото време.

НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИИТЕ ЧРЕЗ ДЖЪМПЕРИТЕ
ДЖЪМПЕР МОНТИРАН

(ЗАТВОРЕН)
ВАРИАНТ ДЕМОНТИРАН 

(ОТВОРЕН)
ВАРИАНТ

J1-ПАСИВНО 
АКТИВИРАНЕ

МОНТИРАН
(ЗАТВОРЕН)

ВКЛЮЧЕНО ДЕМОНТИРАН
(ОТВОРЕН)

ИЗКЛЮЧЕНО

J2-ВРЕМЕ ЗА 
ЦЕНТРАЛНОТО

МОНТИРАН
(ЗАТВОРЕН)

0.5 СЕК. ДЕМОНТИРАН
(ОТВОРЕН)

3.5 СЕК.

J3-АНТИ-
КАРДЖАКИГ

МОНТИРАН
(ЗАТВОРЕН)

ВКЛЮЧЕНО ДЕМОНТИРАН
(ОТВОРЕН)

ИЗКЛЮЧЕНО

J4-АНТИ-
КАРДЖАКИНГ 

МЕТОД

МОНТИРАН
(ЗАТВОРЕН)

МЕТОД 1 ДЕМОНТИРАН
(ОТВОРЕН)

МЕТОД 2

Желателно е да програмирате функциите чрез джъмперите преди да стартирате 
системата.Изключете Антикарджакинг функция като демонтирате Джъмпер №3 

преди да свържете системата към 12V!

www.millenium-bg.net                                                                Millenium Security Systems
tel: +359 896 891631 , +359 888 228245

Bulgaria, Stara Zagora, Iskar No.31
E-mail: mikiauto@abv.bg

http://www.millenium-bg.net/

