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1.Дистанционно управление.

Бутон N1-`A`( ) - с него алармената система се въвежда и извежда в режим на охрана

Бутон N2-`B`( ) - в зависимост от режима на системата, изпълнява следните функции:
              - бутон ПАНИКА

 - втори код за излизане от охрана
 - задава специален режим на охрана
 - деблокира имобилайзера при ключ на „контакт”

Бутон N3-`C`(  ) - тихо включване и изключване
Бутон N4-`D`() - задейства допълнителния канал докато е натиснат  
2.Режем на охрана.

   Режим №1 на охрана.Въвеждането на системата в нощен режим на охрана,се извършва с еднократно 
натискане на бутон N1. Като потвърждение системата издава тих сигнал (или кратък силен тон, ако е 
програмиран такъв) със сирената и мигачите. В този режим на охрана при лек удар, шок датчика 
задейства сирената за кратко, а при силен удар включва за 30 секунди. При задействане на втора зона на 
шоковия датчик, сирената се задейства за 30 секунди.Ако по време на сигнализацията от шок датчикът се 
отвори врата или се подаде на контакт, сирената продължава да работи непрекъснато.
   Режим №2 на охрана . Въвеждането на системата в специален режим на охрана се извършва с 
последователно натискане на бутонN1 и N2 по следния начин.Натиска се бутон N1 и след като системата 
издаде тих (или кратък силен) сигнал, се натиска бутон N2. Като потвърждение системата издава къс и 
дълъг тих тон със сирената и мигачите. В този режим на охрана  системата реагира на сигнали идващи от 
шок датчика и токо-чувствителния датчик.
 С влизане в един от двата режима на охрана се задейства и централното заключване, а при 
излизане от режима на охрана автомобила се отключва.С цел избягване на непрекъснато алармиране при 
повреда на бутоните или силни смущения на ударния датчик, системата притежава следните функции. 
При непрекъснато задействане на бутон (капак или врата) системата алармира 4 пъти и игнорира 
бутоните. След възстановяване на бутоните (затваряне на врата или капак),  игнорирането на бутоните се 
премахва.Също така при 4 пълни задействания от ударния датчик за по 30 секунди, системата 
автоматично го изключва и остава само предупредителната зона.

3.Излизане от режим на охрана.
Излизането от режим на охрана се извършва чрез натискане на бутон N1 – системата издава един дълъг 
тих сигнал (или кратък силен сигнал) със сирената и мигачите и след това натискате N2 като системата 
издава сигнал със сирената и мигачите и излиза от охрана като задейства и отключването. Между 
натискането на N1 и N2 не трябва да има повече от 5 секунди, в противен случай системата започва да 
алармира.Ако не е избрана функцията двоен код, излизането става само с натискане на N1. По време на 
само-диагностиката, излизането винаги е само с N1.

4.Аварийно излизане.
При дефекти или загубване на дистанционното управление,системата може да бъде изключена по 
следния начин: докато системата алармира се подава контакт и се натиска сервизния бутон.

5. Тихо включване.
Натискането на N3 до 3 секунди преди бутон за включване или изключване, предизвиква включване или 
изключване без сигнализация със сирената, а само с мигачите.

6. Режим само-диагностика.
След като влезне в някой от двата режима на охрана, системата влиза преди това в режим на само-
диагностика. По време на този режим, системата следи дали има активен вход, който
нормално би задействал сирената. Ако има задействан бутон, системата включва сирената и
игнорира входа за бутоните докато бутона стане неактивен, след което се възстановява
следенето му. Функцията за предупреждение чрез сирена при игнориране на бутони може
програмно да бъде забранена.Ако по време на този режим е активиран ударния  датчик,
неговото действие се дезактивира за 30 секунди. Ако в този интервал пак се получи сигнал от
този датчик, времето за неговото игнориране се увеличава с нови 30 секунди. По същия начин
се игнорира и токовия датчик.

7.Информационен светодиод.
- светодиода не свети – автоалармата не охранява 
-светодиода свети непрекъснато – автоалармата е в режим само-диагностика или е 
подаден контакт и не е изключен имобилайзера.
-светодиода свети с 4 мигвания в секунда – автоалармата се намира в специален режим 

              -светодиода свети с 1 мигване за 1 секунда – автоалармата се намира в нощен режим
-светодиода свети непрекъснато и изгасва за кратко – автоалармата e в програмиране.
8.Диагностична информация.

Когато системата е в режим на охрана запомня причините, поради които е алармирала и след
като излезе от режим на охрана със светодиода докладва запомнената информация. В този
случай светодиода мига на групи с паузи 2 секунди между групите.Броят на миганията между
паузите определя следните причини:

- две – опит за запалване на автомобила.
- три – задействане на бутон на врата или капак.
- четири – задействане от токовия датчик
- пет – от удар върху автомобила 
- шест – неприет втори код за изключване на системата



8.Настройка на ударния датчик.
               ВНИМАНИЕ : Втора зона на шок датчика е пряко зависима от първа зона.Ако искате да
повишите чувствителноста на втора зона( зоната която задейства постоянно сирената за цикъл от 30
сек.) задължително увеличете чувствителноста на Първа зона. При настройка на шок датчика първо
сe настройва първа зона и после се преминава  към втора зона.За да има по-голяма чувствителност шок
датчика е желателно приемника на алармата да се монтира на сноб с кабели в купето.
ВНИМАНИЕ : За да програмирате ударния датчик натиснете N1 - влизате в режим само-диагностика,
натиснете N2 за  влизане в специален режим. Натиснете и задръжте сервизния бутон и след това натисне-
те отново N1 за излизане от само-диагностика и сте в програмиране на първа зона, като вече може да
отпуснете сервизния бутон. С N1 усилвате, а с N2  намалявате чувствителността, като степените са общо 
16 и стигнете ли до края в съответната посока системата издава един дълъг тон. Във всеки момент може
да пробвате настройката. С двата бутона N1+N2 на дистанционното натиснати едновременно минавате
на втора зона и по същия начин тествате и настройвате като най- чувствителната степен е равна на
първа зона.При настройката на втора зона, ако ударите по - леко и сработи само първа зона, системата
издава само един къс тих сигнал, а при сработване на втора зона издава къс и дълъг сигнал. За да
излезете от режим настройка на шок датчик натиснете отново двата бутона на дистанционното или 
подайте на контакт.
9.Програмируеми функции.
   За да влезете в режим на програмиране се натиска N1 и се влиза в само-диагностика. Натиснете
сервизния бутон, задръжте го и след това натиснете отново N1 за влизане от само-диагностика и сте в
програмиране на първа функция, като вече може да отпуснете сервизния бутон:
     1 / ДА /  Звук1                                                                       
     2 / НЕ / Звук2
     3 / НЕ / Звук3                                                                        
     4 / НЕ / Звук4                                                                        
     5 / ДА / Тихи тонове1                                                           
     6 / НЕ / Тихи тонове2                                                           
     7 / НЕ / Тихи тонове3                                                           
     8 / НЕ / Дълги мигачи                                                          
     9 / НЕ / Повторно само-включване                                     
   10 / НЕ / Пасивно активиране                                              
   11 / ДА / Токов датчик                                                          
   12 / ДА / Предупреждение за игнориране на врата           
   13 / ДА / Двоен код                                                                 
   14 / НЕ / Забрана на имобилайзера                                        
   15 / НЕ / Време за заключване (3.5/0.7 сек.)                         
   16 / НЕ / Дълго заключване                                                    
   17 / НЕ / Канал за вдигане на стъкла                                    
   18 / НЕ / Канал за пейджър                                                     
   19 / НЕ / Заключване при контакт                                          
   20 / ДА / Заключване при пасивно активиране                    
   21 / НЕ / Двойно отключване                                                 
   22 / НЕ / Забрана на токовия датчик в специален режим    
Ако функцията е изключена светодиодът светва за кратко, а ако е включена изгасва за кратко. 
Включването става с N1, изключването с N2. Една функция може да се включва и изключва многократно, 
а преминаването към следващата става с кратко подаване на контакт, при което системата издава един 
сигнал.Ако задържите контакта повече от 3 секунди системата излиза от програмиране. След 22-та 
функция системата излиза от режим на програмиране автоматично.

11.Описание на функциите.
1,2,3,4-Различни звуци на сирената, като ако са избрани няколко те се редуват, ако не е избран нито един, 
работи само първия.
5,6,7 - Тонове за включване и изключване
5 - Тоновете са с променлива честота.
6 - Тоновете са с постоянна честота.
7 - Сигнализацията е само с мигачите без тонове. Ако не е избрана нито една от тези функции тоновете са 
силни къси - два за включване и три за изключване и един за приет първи  код за изключване
8 - Дълги мигачи - ако е разрешена мигачите светят 12 секунди след изключване на системата, или до 
отваряне на врата или подаване на контакт.
9 - Повторно самовключване - ако е разрешена системата се включва автоматично 15 секунди след 
изключване,ако не се отвори вратата или не се подаде на контакт.По този начин системата неможе да се 
изключи случайно. 
10 - Пасивно активиране - при затваряне на последната врата системата издава предупреждение и след 15 
секунди се включва.
11 - Разрешава и забранява токовия датчик.
12 - Предупреждение за игнориране на врати - ако е забранена вратите се игнорират без предупреждение;
13 - Двоен код - ако е забранена системата се изключва само с първи бутон;
14 - Забрана на имобилайзера - ако е разрешена, запалването се възстановява автоматично, при подаване 
на контакт ако системата не е в охрана.
15 - Време на импулсите за заключване и отключване, ако е `да`,времето е 3.5 секунди за пневматично. 
16 - Дълго заключване - ако е `да`, заключващия импулс е 24 секунди, като това не важи при заключване 



от контакт. Също така,ако функцията е активирана ударния(шок) и токовия датчик се игнорират за 30 
секунди след тестовото време.
17-Каналът е за вдигане на стъкла - ако е избрана тази функция каналът подава маса през тестовото време 
(20 секунди), като през останалото може да се активира и с N4 - може да вдигате електрически стъкла 
ръчно и автоматично. Също така, ако функцията е активирана ударния и токовия датчик се игнорира за 30 
секунди след тестовото време.
18 - Канал за пейджър - при разрешаването на функцията и канала е активен, когато системата алармира, 
без предупреждение - използва се за активиране на допълнително известяващо устройство-пейджър или 
GSM модул. По същия начин работи и активирането с N4 - устройството може да се тества без 
алармиране. Ако е разрешена функция 17, двете работят едновременно - каналът ще се активира в 
тестовото време и в сирената - затова ако е необходимо използвайте само една от тях.
19 - Заключване при контакт - при активиране на тази функция системата подава заключващ импулс
 при подаване на контакт и отключващ при заключване на контакта.
 20 - Заключване при пасивно активиране - ако функцията е изключена, системата няма да подаде      
заключващ импулс при пасивно активиране от функция 10, но ще заключи при включване  с  
дистанционното или от функция 9. Тази функция премахва възможността за заключването на ключовете 
в автомобила, но понижава надеждността.
21 - Двойно отключване - тази функция разрешава  два импулса при отключване. Използва се при коли  
на които първия импулс отключва само шофьорската врата, а втория останалите врати.
22 - Забрана на токовия датчик в специален режим - при разрешаването на тази функция, токовия 
датчик не работи в специален режим - използва се когато автомобила има проблеми с ел. инсталацията 
или акумулатора, водещи до фалшиво сработване на токовия датчик. По този начин клиента може да 
включва охраната на автомобила в специален режим, без опасност от фалшиви сработвания.

12. Допълнителен канал.
Натискането на N4 задейства допълнителния канал за времето, което е задържан, като подава маса (до   
0.5 ампера). Ако системата е в охрана токовия и ударния (шок) датчик се игнорират за 30 секунди.
Каналът също така може да се активира и с функции 17 и 18.

13. Програмиране на дистанционно.
За да програмирате ново дистанционно натиснете сервизния бутон, задръжте го и подайте 4 пъти на 
контакт, системата издава сигнал и влиза в режим на обучение, отпуснете сервизния бутон. Натиснете 
два пъти бутона на дистанционното и сте го обучели, като системата издава сигнал за изключване. Ако  
искате да изтриете всички дистанционни, при влизане в режим на обучение, не отпускайте сервизния 
бутон - след 15 секунди системата издава един сигнал и всички дистанционни са изтрити, като 
системата остава в режим на обучение на ново дистанционно.
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