
 

 

Despre sistemul dumneavoastră 

  Felicitări pentru achiziţionarea acestui sistem de alarmă de ultimă generaţie. 
Dacă este instalat corect, acest sistem va asigura o protecţie şi performanţe superioare pentru 
o lungă perioadă de timp. 

 

Ce este inclus: 

*un modul de control 

*o antenă emiţător pentru pager-ul bidirecţional 

*o telecomandă bidirecţională cu 5 butoane si LED 

*o telecomandă cu 3 sau 4 butoane cu cod aleatoriu 

*senzor de şoc în 2 trepte 

*sirenă de mare putere cu 6 tonuri 

*LED indicator de stare 

*buton valet de anulare 

Opţiuni şi accesorii: 

Acest sistem include câteva intrări şi ieşiri opţionale care permit crearea unui sistem complet 
personalizat de securitate prin oferirea unor opţiuni suplimentare cum ar fi: 

*descuiere uşă în faza a-2-a   *închidere geamuri 

*ieşire claxon     *antirăpire 

*descuiere uşă la al-2-lea impuls  *deschidere portbagaj 

*temporizare pt. Motoare turbo  *senzor de spargere a parbrizului 

*notificarea verificării razei de acţiune  *detector microunde 

*armare/dezarmare cu/fără confirmare  *baterie pentru sirenă 

 

*Unele dintre aceste opţiuni necesită piese suplimentare şi/sau manoperă, întrebaţi vânzătorul 
pentru lămuriri suplimentare. 

NOTĂ: 

Unele trăsături descrise în acest manual pot cere piese adiţionale şi/sau manoperă, şi nu sunt 
incluse ca piese ale instalării standard ale acestui set. Adiţional, multe opţiuni ale acestui sistem 
de securitate pot fi selectate, prin activare sau programare în timpul instalării. Aceşti itemi vor fi 
identificaţi în secţiunile următoare. Vă rugăm stabiliţi aceste opţiuni şi întrebările 
dumneavoastră privind instalare acestui produs cu distribuitorul dumneavoastră autorizat. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Descrierea telecomenzii bidirecţionale cu cristale lichide (LCD) 

 

 
 

Întreţinerea sistemului 

 Acest sistem nu necesită operaţiuni speciale de întreţinere, cu excepţia înlocuirii 
bateriilor telecomenzii. Telecomanda bidirecţională este alimentată de la o baterie AAA de 
1,5V. Telecomanda cu o singură ieşire este alimentată de o baterie 27A 12V. 

Avertizare de baterie descărcată 

 Dacă bateria este descărcată, telecomanda va emite un bip foarte lung şi melodia de 
identificare (aceeaşi cu cea de baterie încărcată). Dacă apăsaţi un buton al telecomenzii, 

câteva secunde mai târziu va clipi semnul                . 

Înlocuirea bateriei 

 Trageţi uşor de capătul capacului bateriei telecomenzii şi îndepărtaţi-l prin glisare pentru 
a avea acces la baterie. Îndepărtaţi bateria consumată. Puneţi bateria nouă în locaşul 
telecomenzii având grijă să respectaţi polaritatea. La restabilirea alimentării toate icon-urile se 
vor aprinde  şi telecomanda va emite melodii (reprezentând toate tonurile emise). 

Modele de telecomandă cu 2 căi 



 

 

 

FUNCŢIILE TELECOMENZILOR CU 1 CALE ŞI 2 CĂI 

FUNCŢII PAS CONDIŢIE 

Armare şi încuiere uşi Apăsaţi   o dată Dezarmat & ACC oprit 

Armare fără piuit sirenă 
Apăsaţi o dată, apoi în 3 sec. 
apăsaţi  o dată 

Dezarmat & ACC oprit 

Dezarmare şi descuiere uşi 
Apăsaţi  o dată 

Armat 

Dezarmat fără piuit de sirenă 
Apăsaţi  o dată, apoi în 3 

sec. apăsaţi  o dată 

Armat 

Deschidere portbagaj Apăsaţi  peste 2 sec. Oricând 

Mod antifurt Apăsaţi  peste 2 sec. ACC pornit 

Mod panică Apăsaţi peste 2 sec. Armat 

Mod căutare maşină Apăsaţi  o dată după 8 sec. 
de la armare 

Armat 

Prima fază senzor Bypass Apăsaţi  o dată în 8 sec. de la 
armare 

Armat 

A doua fază senzor Bypass Apăsaţi  o dată în 8 sec. de la 
armare 

Armat 

Mod Valet 
Apăsaţi  împreună 

ACC pornit 



 

 

peste 2 sec. 

Verificare status şi lumini marşarier Apăsaţi  o dată - 

Buton telecomandă 1,2,3 
pornit/oprit 

Apăsaţi peste 2 sec. - 

Mod alarmă Silenţios Apăsaţi  o dată (apăsaţi o 
dată, în cazul telecomenzii cu o 
singură cale şi o ieşire) 

Armat şi Dezarmat 

Mod vibraţii pornit/oprit Apăsaţi  peste 2 sec. - 

Dezactivare recepţie la 
telecomandă 

Apăsaţi  împreună 
peste 2 sec. 

- 

Caracteristicile semnalului paging bidirecţional 

 Un semnal paging este un semnal emis de modulul de control către telecomandă pt. a confirma 
recepţionarea unei comenzi sau pt a reda starea sistemului. Când telecomanda recepţionează un 
semnal paging va emite o notificare către utilizator (bip-uri audio), iar imaginile vor afişa starea curentă a 
sistemului. 

Comenzi paging 

Atunci când este emisă şi recepţionată o comandă (armat/dezarmat/canal auxiliar) din telecomandă, 
sistemul va emite înapoi un semnal paging pt. a confirma recepţionarea comenzii. 

Afişaj  Bip Starea vehiculului 
 1 scurt Armat/Uşi încuiate 
 2 scurte Dezarmat/Uşi descuiate 
 1 scurt Portbagaj deschis 
 1 scurt Mod de imobilizare pasivă 

 clipitor 1 scurt Mod turbo (motor pornit) 

 Melodie Mod de panică (activat în 
poziţie dezarmat) 

 

Semnificaţia imaginilor de pe ecranul LCD 

  Indicatorul transmisiei şi al razei de acţiune                   Sistem armat şi uşă încuiată                                   Sistem dezarmat şi uşă descuiată                               Armare silenţioasă şi 
uşă încuiată 

                                                 

Uşa deschisă la armare                                            Capotă şi portbagaj deschise la armare                      Avertizare senzor de şoc la 
atingere uşoară 



 

 

                                                                            

Declanşare senzor de şoc la şoc puternic                    Violarea uşii                 Violarea capotei şi a portbagajului        Violarea 
contactului 

                                         

Imobilizare pasivă şi mod Turbo          Mod antirăpire(imag.clipitor)                    Mod valet                                         Indicator baterie 

descărcată                                          

 

                     

 

Semnalele de alarmă 

Dacă sistemul de alarmă este declanşat atunci când este armat, un semnal de avertizare va fi transmis 
către telecomandă. Atunci telecomanda recepţionează un semnal de alarmă, imaginile LCD vor 
informa despre starea sistemului şi va emite bip-uri. 

Afişaj Bip-uri Vibraţii Semnificaţie 

 
5 scurte 1 dată Avertizare senzor de 

şoc 

 
Melodia 1 1 dată periodic Declanşarea senzorului 

de şoc 

 
Melodia 2 3 ori periodic Deschiderea 

capotei/portbagajului 

 
Melodia 3 4 ori periodic Deschiderea uşii 

 
Melodia 5 5 ori periodic Violarea contactului 

de pornire 
 

Recunoaşterea alarmei 

Pentru a anula o alertă paging, apăsaţi scurt orice buton al telecomenzii. Acest lucru poate fi făcut în 
orice moment în timpul sau după apariţia alarmei paging. Telecomanda nu va transmite nici un fel de 



 

 

comandă către sistem; ea va anula doar notificarea paging. Dacă se mai apasă vreun buton al 
telecomenzii , abia atunci se va transmite o comandă către sistemul de alarmă. 

Verificarea razei de acţiune (programabilă) 

Dacă opţiunea este programată, după armarea sistemului, armarea sistemului în 5 minute, telecomanda 
va emite 1 bip.  

Notă: Dacă telecomanda este în afara razei de acţiune se vor auzi 2 bipuri de 3 ori şi va licări imaginea 
 . După ce se detectează semnalul, 1 bip se va auzi, iar imaginea nu va mai licări. 

Dezactivarea recepţiei 

Puteţi dezactiva telecomanda bidirecţională astfel încât aceasta să nu mai recepţioneze semnale de la 

unitatea centrală. Apăsaţi butoanele  simultan timp de 2 sec.până se aude un bip lung. 
Recepţia telecomenzii este acum dezactivată. Pentru a reactiva recepţia, apăsaţi  simultan 
până se aud 2 bipuri lungi, recepţia telecomenzii este acum activată. 

Programarea telecomenzii bidirecţionale 

Puteţi opri recepţia de semnal a telecomenzii de la unitate. Apăsaţi tastele  simultan pentru 2 sec. 
până se aude 1 bip. Telecomanda este deconectată. Pentru a recepţiona din nou, apăsaţi simultan 
aceleaşi taste până se aud 2 bipuri lungi. Telecomanda este conectată. 

Butoanele 1,2,3, ale telecomenzii active/inactive 

Din motive de siguranţă, butoanele acestei telecomenzi pot fi blocate pentru a nu fi apăsate 

accidental. Apăsaţi butonul  pentru mai mult de 2 sec. Până se aude 1 bip, butonul este acum 

blocat. Pentru a activa butonul, apăsaţi  pentru mai mult de 2 sec., butonul este acum activat. 

 

 

Mod vibraţii activ/inactiv (se aplică numai la modelul „E2-LCD-VB”) 

Apăsaţi butonul  pentru mai mult de 2 sec., telecomanda va răspunde prin ton şi vibraţii apăsând 

butonul   2sec. Se va schimba opţiunea: 

Bip Vibraţii Opţiunea 
1 bip 1 dată Telecomanda cu ton şi vibraţii 
-------- 1 dată Telecomanda numai cu vibraţii 
1 bip ---------- Telecomanda numai cu tonuri 

 

Opţiunile standard 

-Pentru armarea sistemului 



 

 

Pentru armarea sistemului în raza de acţiune, apăsaţi 1 dată butonul  (când sistemul este dezarmat 
sau Acc e pe poziţia oprit). Sirena sistemului va emite un sunet, luminile vor clipi o dată, uşile se vor 
încuia, demarorul va fi dezactivat, LED-ul va clipi rapid până când toţi senzorii se activează, apoi LED-ul 
va începe să clipească lent (o dată pe sec.) indicând că sistemul este complet armat. 

 

-Ocolirea zonei deschise 

Dacă sistemul este armat în timp ce o intrare este activă (cum ar fi o uşă sau o capotă ori portbagajul 
deschise), veţi auzi un sunet de sirenă  ce indică armarea şi după 8 sec. Un al 2 lea sunet de sirenă 
pentru a indica ocolirea zonei deschise. Acest al2lea sunet înseamnă că sistemul de securitate ignoră 
intrarea ce era activă la armarea sistemului, până când aceasta încetează. 

Zona deschisă Sunet şi sirena Bip-uri LED indicator 
Uşa deschisă 3 sunete 1 lung + 3 scurte 

 
Capota/portbagaj 
deschise 

4/5 sunete 1 lung + 4/5 scurte 

 
Notă: Puteţi apăsa butonul  al telecomenzii pt. a verifica ce zonă este deschisă. 

 

 

-Resetare automată 

Dacă are loc o tentativă de efracţie, sirena şi luminile se vor declanşa timp de aproximativ 30 sec., după 
care sistemul se va reseta automat şi va continua să protejeze maşina. Dacă tentativa apare în 
continuare, sirena şi luminile vor fi active timp de 8 cicluri după care sistemul se va reseta automat şi va 
continua să protejeze celelalte zone. 

 

-Armare fără confirmarea sirenei: 

Pentru armarea sistemului fără confirmarea sirenei,apăsaţi butonul o dată,apoi în 3 sec. Apăsaţi 

butonul .      Notă: această opţiune este activată numai dacă sistemul este dezarmat şi ACC oprit. 

-Pentru dezarmarea sistemului: 



 

 

Pentru a dezarma sistemul în zona de acţiune, apăsaţi o dată butonul  (când sistemul este armat). 
Sirena va emite sunete, luminile vor clipi de 2 ori, uşile se vor descuia, demarorul va fi activ, LED-ul se va 
stinge. 

 

-Alerta de efracţie: 

La dezarmarea sistemului, dacă s-a atentat asupra vehiculului sau s-a pătruns prin efracţie, sirena şi 
luminile vor emite 4 sunete, respectiv 5 clipiri ale luminilor pt. A identifica zona afectată. LED-ul va indica 
următoarele zone: 

                                           2 clipiri după o 
pauză 

Declanşare faza 1 a senzorului 

                                        3 clipiri după o 
pauză 

Declanşare faza 2 a senzorului 

                                4 clipiri după o 
pauză 

Atentat asupra uşii 

                                5 clipiri după o 
pauză 

Atentat asupra portbagajului 

                            6 clipiri după o 
pauză 

Atentat asupra capotei 

  7 clipiri după o 
pauză 

Comutator contact declanşat 

 

 

 

 

 

 

-Alerta de efracţie pe ecranul LCD al telecomenzii: 

La dezarmarea sistemului, dacă s-a atentat asupra vehiculului sau s-a pătruns prin efracţie, 
telecomanda bidirecţională va emite 2 bipuri scurte urmate de o melodie, iar ecranul va afişa imaginile 
de mai jos: 

Declanşare faza 1 a senzorului                      Declanşare faza 2 a senzorului                            Atentat asupra uşii                     



 

 

                               

 Atentat asupra portbagajului                                    Atentat asupra capotei                             Comutator contact declanşat 

                               

Notă: Înainte de pornirea motorului, puteţi vedea din nou zona afectată apăsând o dată butonul  
(verificarea stării), ecranul LCD va afişa din  nou zona afectată. 

-Dezarmare fără confirmarea sirenei: 

Pentru dezarmarea sistemului fără confirmarea sirenei, apăsaţi butonul  o dată, apoi în 3 sec. Apăsaţi 

butonul  o dată. 

Notă: această opţiune este activată numai dacă sistemul este armat. 

-Armare silenţioasă: 

Sistemul are opţiunea de anulare a sirenei. Pt. aceasta apăsaţi o dată butonul  al telecomenzii 

bidirecţionale sau butonul al telecomenzii simple (cu sistemul dezarmat sau Acc oprit). Luminile vor 
clipi o dată, uşile se vor încuia, demarorul se va dezactiva, LEDul va începe să clipească rapid până 
când toţi senzorii vor fi activi, apoi LEDul va clipi rar (o dată pe sec.) pentru a indica faptul că sistemul 
este complet armat. 

 

Notă: În modulul de armare silenţios, dacă senzorul de şoc este activat sau se atentează asupra uşilor, 
capotei sau portbagajului, sirena nu va suna, dar dacă se atentează asupra contactului, sirena se va 
activa. 

 

 

 

 

-Rearmare automată: (opţiune programabilă) 



 

 

Dacă sistemul se dezarmează din telecomandă, dar nu se deschide nici o uşă timp de cca. 40sec., 
sistemul se va rearma automat. Această opţiune protejează impotriva dezarmării accidentale sau 
operării neintenţionate a telecomenzii. Unitatea centrală va transmite un semnal către telecomanda 
bidirecţională şi va indica modul ARMAT cu un bip. 

-Armare pasivă: (opţiune programabilă) 

Dacă este programată „CU”, dupa luarea contactului şi închiderea ultimei uşi sistemul va emite 2 sunete 
de sirenă şi luminile vor clipi de 2 ori, iar LED-ul va clipi rapid pt.a indica faptul că sistemul este în modul 
de armare pasivă. După 30 sec, sistemul se va arma singur şi LED-ul va clipi rar pentru a arăta că sistemul 
este armat. Unitatea centrală va trimite un semnal către telecomanda bidirecţională şi va indica modul 
armat cu un bip. 

Sistemul poate fi programat în modul de armarea pasivă cu încuierea uşii sau fărăr încuiere. După 30sec.  
sistemul se va arma singur şi LEDul va clipi rar pentru a arăta că sistemul este armat. În perioada de 30 
sec. până la armarea pasivă, dacă se deschide o uşă, LED-ul se va aprinde şi armarea pasivă se va 
relua atunci când uşa va fi închisă din nou. 

-Modul panică: 

Dacă sunteţi ameninţat în sau lîngă maşină, puteţi atrage atenţia apăsând butonul  timp de 2 sec., 
alarma va suna timp de 30 sec. Pentru a opri modul de panică în orice moment, apăsaţi o dată oricare 
dintre butoane. 

Notă: Dacă modulul de panică  este activat cu sistemul dezarmat, telecomanda bidirecţională va emite 
o melodie şi ecranul LCD va afişa o imagine clipitoare precum:  

 

Notă: Pentru a opri modul de panică, apăsaţi o dată oricare buton al telecomenzii. 

-Căutarea în parcare: 

Sistemul vă permite să găsiţi uşor maşina în parcare, apăsaţi o dată butnoul când sistemul este 
armat, după 8 sec.  Sistemul va răspunde cu 5 clipiri ale luminilor. 

-Senzorul de şoc: 

Funcţia se activează la 8 sec. de la intrarea în starea de ARMAT. Aceast timp este stabilit pentru 
a nu se considera şi uşorul impact cauzat de plecarea şoferului din maşină. 

Sistemul funcţionează: 

-Impactul uşor activează primul nivel de senzor şi semnalizaează cu 4 piuituri scurte de 
avertizare. Telecomanda va răspunde cu 4 bipuri, iar imaginea de mai jos va licări: 



 

 

 

-Impactul dur activează al doilea nivel de senzor şi declanşarea alarmei pentru 30 sec. 
Telecomanda va răspunde imediat cu licărirea imaginii de mai jos: 

 

-Anularea senzorului de şoc din telecomandă: 

Acest sistem are un senzor de şoc în 2 trepte. Dacă în 8 sec. După armare se apasă o dată butonul  
sirena va emite 2 sunete şi luminile vor clipi de 2 ori, indicând anularea primei faze a senzorului de şoc. 

Apăsând butonul  încă o dată în 8 sec., sirena va emite 3 sunete şi luminile vor clipi de 3 ori indicând 
anularea celei de-a 2 a faze a senzorului de şoc. 

Apăsând butonul  încă o dată (a3a oară) în 8 sec. de la armare, senzorul de şoc se va activa din 
nou. 

Notă: dacă se anulează senzorul, acesta se va activa la următoarea armare; dacă se armează în mod 
silenţios, anularea senzorului va fi indicată numai prin clipirea luminilor. 

-Modul valet: 

Dacă duceţi maşina la service, este parcată de un valet sau la spălat veţi dori să puneţi sistemul de 
securitate în modul valet. Pentru a intra în modul valet dezarmaţi sistemul, puneţi contactul pe „pornit”, 

apoi apăsaţi butoanele  peste 2 sec., până când sirena va emite un sunet lung şi unul scurt şi 
LEDul se va aprinde pt. a confirma că sistemul este în modul valet. 

 

Când sistemul este în modul valet nu poate fi armat, încuierea şi descuierea uşilor va funcţiona ca un 
sistem de închidere centralizată. 

Pentru ieşire: Puneţi contactul pe pornot, apoi apăsaţi butoanele  mai mult de 2 sec., sirena va 
emite un sunet lung şi 2 scurte şi LED-ul se va stinge pt. a confirma ieşirea din modul valet. Telecomanda 
bidirecţională va răspunde cu 1 bip lung şi 2 scurte. 

Notă: Cât timp este în modul valet, de fiecare dată când se ia contactul, sirena va emite 2 sunete de 
avertizare. 

-Încuierea uşilor la punerea contactului(programabilă): 



 

 

Dacă această opţiune este programată, după 10 sec. de la punerea contactului uşile se vor încuia, dar 
dacă în acest interval se deschide vreo uşă, opţiunea va fi anulată până la următoarea punere a 
contactului. La punerea contactului pe poziţia oprit uşile se vor descuia. 

Notă: Puteţi încuia şi descuia uşile cu contactul pus prin apăsarea scurtă a butonului  pentru încuiere 

sau apăsând  pentru descuiere. 

-Imobilizare pasivă (programabilă): 

Dacă această funcţie este programată, la luarea contactului mai mult de 30 sec. sau la deschiderea şi 
închiderea uşii, demarorul va fi dezactivat. LED-ul va clipi de 2 ori/sec.  

 

Ieşire:Anularea acestei funcţii se poate face (1) prin apăsarea butonului  o dată. LED-ul se va stinge; 
sau (2) Puneţi contactul, apoi apăsaţi o dată butonul valet, LED-ul se va stinge. 

Armare: În acest mod, puteţi arma complet sistemul prin apăsarea o dată a butonului , sistemul se va 
arma automat. 

Notă: În acest mod, dacă se pune contactul fără a dezarma sistemul, alarma se va declanşa după 10 
sec. 

-Buton pentru resetare de urgenţă: 

Dacă s-a pierdut sau s-a defectat telecomanda sau a fost uitat codul PIN, proprietarul poate intra în 
maşină folosind cheia. Aceasta va declanşa alarma.Pt. a dezarma sistemul puneţi contactul şi apăsaţi o 
dată butonul de resetare, alarma se va dezarma imediat.  

Notă:după această resetare de urgenţă, codul PIN va reveni la setarea din fabrică, cod PIN „6”. 

-Verificarea stării maşinii: 

Telecomanda bidirecţională oferă posibilitatea verificării stării maşinii prin apăsarea butonului  o dată 
în raza de acţiune. Unitatea centrală va transmite semnale către telecomandă despre starea curentă a 
maşinii. 

Notă: Dacă telecomanda este în afara razei de acţiune, ecranul LCD nu va afişa nimic şi va piui o 
dată,după care va  vibra de 2 ori pentru identificarea lipsei de semnal. 

-Iluminarea ecranului telecomenzii: 

Telecomanda bidirecţională are opţiunea de iluminare a ecranului LCD. Apăsând butonul  o dată, 
afişajul se va lumina timp de 3 sec. şi va afişa starea maşinii. 

-Dezarmare în 2 trepte: 



 

 

Sistemul oferă posibilitatea dezarmării în 2 trepte. Este opţiunea care face posibilă oprirea sirenei şi 
resetarea sistemului, fără dezarmarea acestuia. Dacă sistemul s-a declanşat şi sirena sună, apăsarea 
oricărui buton al telecomenzii o dată, va avea ca efect oprirea sirenei şi revenirea sistemului la starea de 
armat. 

-Memorie la deconectarea alimentării: 

Alarma are o memorie în unitatea centrală. În general, după ce alimentarea este deconectată şi apoi 
reconectată, unitatea centrală citeşte aceste date din memorie şi sistemul revine la starea avută înainte 
deconectării (armat, dezarmat, mod valet, etc.) 

 

-Supraveghere lumini plafon: 

Canalul  „Fir portocaliu/negru” este o ieşire negativă (-500mA) care poate fi controlată de 
butonul „Lumină plafon”.  Cananlul va emite timp de 30 sec. când dezarmaţi. 

-Deschidere portbagaj:  

Canalul „Fir gri” este o ieşire negativă (-500mA) care poate fi controlată de butonul „Deschidere 
portbagaj”. 

Dacă este programată opţiunea, prin apăsarea şi menţinerea apăsată a butonului  mai mult de 2 
sec. Canalul va declanşa un impuls de 1 sec., în mod normal suficient pt. deschiderea portbagajului. 

 

Notă: Dacă portbagajul a fost deschis în poziţia armat, întrerupătorul portbagajului va întârzia 
declanşarea cu 20 secunde şi senzorul de şoc va fi anulat. 

-Închiderea geamurilor: 

Dacă este programată opţiunea de închiderea a geamurilor, acest canal va fi alimentat timp de 35 sec. 
atunci când sistemul este armat, pentru închiderea geamurilor. 

Notă: senzorul va fi anulat atât timp cât este activată ieşirea. 

-Notificare ieşire din raza de funcţionare pentru telecomanda cu 2 căi: 

Această funcţie va avertiza utilizatorul telecomenzii de ieşirea telecomenzii din raza de acţiune, doar 

prin apăsarea butonului  o dată. Dacă vă aflaţi în raza de acţiune, display-ul va indica starea maşinii. 
În cazul în care ieşiţi din zona de acţiune, telecomanda va răspunde cu 2  bipuri si 2 vibraţii. 

-Încuierea uşilor cu pedala de frână: 



 

 

Dacă instalaţi firul roz la plusul intrării pedalei de frână, în timp ce conduceţi maşina şi călcaţi pedala de 
două ori, uşile se vor încuia automat. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUTATOR ANTENĂ 

Modulul antenei are încorporat un comutator care poate trimite semnal telecomenzii cu 2 căi. În starea 
Dezarmat sau cu ACC pornit, dacă apăsaţi comutatorul timp de 2 sec., luminile vor licări de 5 ori şi 
telecomanda va da un bip de pre-avertizare. 

                                                                    

 

Modul antirăpire 

Această opţiune va proteja maşina în eventualitatea unei încercări de răpire a autoturismului. Alternativ 
sunt disponibile prin programare opţiunile „Activare din telecomandă” sau „Acc on la deschiderea şi 
închiderea uşii”. La intrarea în modul antirăpire, luminile vor clipi o dată şi LED-ul va clipi rapid pt. A indica 
faptul că sistemul este în modul antirăpire. 

Activarea din telecomandă: 

Pt. a-l activa în timpul conducerii (ACC ON), apăsaţi butonul  timp de 3 sec. Luminile de parcare vor 
clipi o dată şi LED-ul va clipi rapid indicând intrarea în modul antirăpire. 

 

Ieşire din modul antirăpire: 

-în interval de 90 sec.: După intrarea în acest mod, puneţi contactul şi apăsaţi butonul  timp de  3 ori 
în interval de 3 sec. LED-ul se va stinge indicând ieşirea din modul antirăpire, iar sirena va emite 2 sunete. 



 

 

-după 90 sec.: Pentru ieşirea din acest mod, va trebui să folosiţi codul PIN. 

-Tabel mod antirăpire: 

La intrarea în modul răpire, luminile de parcare vor clipi o dată şi LED-ul va clipi rapid pentru a arăta că 
sistemul este în modul antirăpire. 

După 90 sec. unitatea centrală va emite un semnal către telecomanda bidirecţională care va afişa 
imaginea clipitoare antirăpire şi va emite o melodie. 

 

 

Programarea telecomenzii  

Această opţiune de programare dă posibilitatea utilizatorului să adauge noi telecomenzi în memoria 
sistemului. Sistemul suportă 4 telecomenzi şi vine din fabrică cu 2 telecomenzi deja programate în 
memoria sistemului.  

Dacă doriţi să adăugaţi sau să anulaţi o telecomandă, procedura este după cum urmează: 

1. În poziţia dezarmat, poziţionaţi contactul la PORNIT. 
2. În 10 secunde, apăsaţi comutatorul Valet în poziţiile PORNIT-OPRIT de 5 ori, până când sirena are 

un piuit lung care va indica faptul că sistemul este în modul de învăţare. 
3. Apăsaţi orice buton al noii telecomenzii, sirena va da un piuit lung şi un piuit scurt pentru a indica 

învăţarea noii telecomenzii de către sistem. 
4. Pentru a memora telecomenzile 2,3,4, doar apăsaţi orice buton al fiecăreia o singură dată. 

Numărul de piuituri scurte este asociat numărului telecomenzii memorate. 
5. Ieşirea din modul de învăţare:  

1) Schimbaţi contactul la ON. Sirena va da 2 piuituri lungi şi 2 piuituri scurte pentru a semnaliza 
ieşirea din mod. 

2) În 10 sec., dacă nu s-a apăsat nici un buton al noilor telecomenzi, sirena va da 2 piuituri lungi 
şi 2 piuituri scurte pentru a semnaliza ieşirea din mod. 

Programarea opţiunilor: 
 

 Multe opţiuni şi moduri de funcţionare ale unităţii sunt programabile. Modul de programare a 
setărilor determină  modul de operare a unităţii. 
 



 

 

Pentru  a intra în modul de programare şi a modifica setările: 
 

1. Dezarmaţi sistemul, puneţi contactul pe oprit, şi în timp de 10 secunde apăsaţi butonul valet de 5 
ori. 

2. Sirena va emite 2 sunete lungi şi LED-ul indicator se va aprinde confirmând că sistemul este în 
modul de programare. 

3. În modul de programare (opţiunile sunt redate mai jos), să presupunem că doriţi să setaţi funcţia 
nr. 5: 

apăsaţi  (butonul telecomenzii de 5 ori), LED-ul va clipi de 5 ori şi se va opri, apoi puteţi apăsa 

butonul  (butonul telecomenzii  pentru a activa opţiunea nr. 5, sirena va emite un sunet 

sau apăsaţi din nou butonul  pentru a dezactiva opţiunea, sirena va emite 2 sunete. Dacă 

doriţi să setaţi opţiunea nr. 10 apăsaţi de încă 5 ori, LED-ul va clipi de 10 ori apoi se va opri 

(Numărul de clipiri ale LED-ului este în concordanţă cu numărul de apăsări ale butonului  ), 

apoi apăsaţi   pentru a dezactiva opţiunea nr. 10, sirena va emite un sunet. Apăsaţi butonul 

 din nou pt a dezactiva opţiunea, sirena va emite 2 sunete ş.a.m.d. 
Ieşire din modul de programare: Dacă sunteţi în modul de programare şi puneţi contactul pe 

PORNIT se va ieşi din modul de programare şi sirena va emite 2 sunete. 
Notă: dacă se programaează opţiunea nr. 10, sistemul va ieşi automat din modul de programare. 
 

TABEL DE PROGRAMARE A OPŢIUNILOR 
 

Apăsaţi 
/Opţ.nr./clipiri 

LED 

OPŢIUNEA Apăsaţi  1 
dată, 1 sunet 

Apăsaţi  2 
ori, 2 sunete 

Apăsaţi  3ori, 
3 sunete 

1 Încuiere uşi la 
punerea 

contactului 

*W/I *W/O - 
 

2 Armare pasivă şi 
încuiere uşi 

*W/O W/I fără 
încuiere uşi 

W/I cu încuiere 
uşi 

3 Imobilizare pasivă W/I *W/O - 
4 Armare/Dezarmare, 

piuit On/Off 
*ON OFF - 

5 Descuiere uşi 1&2 
puls 

*1 puls 2 puls - 

6 Verificare 
telecomandă 

W/I *W/O - 

7 Temporizator 
încuiere uşi 0,8/4 

sec. 

*0,8 4 - 

8 Întârziere 
comutator armare 

*3sec 45sec - 

9 RE-Armare 
automată  

*W/I W/O - 

10 Revenire la setările 
din fabrică Apăsaţi butonul  o dată, sirena va emite un sunet 



 

 

lung şi toate steările vor reveni la cele din fabrică. 
W/I: înseamnă cu opţiune           W/O: înseamnă fără opţiune    
Notă: *inseamnă setarea din fabrică. 

 
Instalarea sistemului 
 

1. Citiţi cu atenţie şi în întregime instrucţiunile înainte de începerea instalării sistemului. 
2. Elemente componente: (1) Modul de control (2) Antena pt. emiţătorul bidirecţional (3) 

Telecomanda bidirecţională cu 5 butoane şi LED (4) Telecomanda cu 3 sau 4 butoane cu cod 
aleator (5) Senzor de şoc cu 2 trepte (6) Sirenă de mare putere cu 6 tonuri (opţional) (7) LED 
indicator de stare (8) Buton valet (9) Cablaj: 20-conector principal pt. cablaj, 2 conectori cu 4 pini 
pt. senzorul de şoc, conector cu 4 pini (port bleu) pt. emiţător, conector cu 2 pini pt. releu, cablaj 
pt. LED, cablaj pt. butonul valet. 

3. Stabiliţi împreună cu proprietarul locul de montaj pentru toate componentele vizibile, inclusiv 
pentru LED şi pentru butonul valet. 

4. Verificaţi împreună cu proprietarul, diferitele setări opţionale. 
5. Verificaţi şi faceţi un test de funcţionare pentru toate sistemele autoturismului înainte şi după 

instalarea sistemului. 
6. Folosiţi întotdeauna un Volt/Ohm metru pt. testarea circuitelor maşinii. Nu folosiţi niciodată un 

creion de tensiune. 
7. Verificaţi întotdeauna înainte de a găuri sau de a folosi şuruburi autofiletante pentru a nu înţepa 

vreo conductă de combustibil sau cabluri electrice. Acestea sunt de cele mai multe ori 
poziţionate pe lângă şasiul maşinii şi sunt greu de observat. 

8. Protejaţi toate cablurile care trec din compartimentul motor în interiorul maşinii cu banda 
izolatoare şi tuburi de trecere. 

9. Folosiţi siguranţe corespunzătoare pentru accesoriile suplimentare cum ar fi modulul pt. 
închiderea geamurilor, pt. deschiderea portbagajului asigurându-vă că acestea sunt alimentate 
separat de modulul de alarmă. Aceasta va asigura funcţionalitatea sistemului în cazul defectării 
vreunui accesoriu. 
 
Montajul Unităţii Centrale 
 

Unitatea de control se montează numai în interiorul maşinii. Nu montaţi unitatea centrală în 
compartimentul motorului. Alegeţi o locaţie de montaj care nu va fi uşor de găsit pentru hoţi şi care nu 
va interfera cu celelalte componente operaţionale ale maşinii, precum pedalele, coloană de direcţie, 
ieşirile de ventilaţie,etc. Nu montaţi unitatea de control până nu terminaţi setarea jumperelor interne şi 
nu efectuaţi o verificare completă a sistemului. După ce aţi terminat instalarea şi verificarea, unitatea de 
control poate fi uşor folosind coliere de prindere prin caseta de montaj a butonului unităţii. 

 
Montajul Senzorului de Şoc 

 
Alegeţi o locaţie de interior potrivită pentru senzorul de şoc care oferă o acoperire amplă a 

autovehicului. Păstraţi senzorul departe de ECM -ul autovehicului sau alte surse ale interferenţei electrice. 
Locaţiile de montaj sugerate includ conductele de aer condiţionat, prinderile bordului sau suporţii de 
consolă. În timpul operării corespunzătoare,senzorul de şoc va detecta doar impacturile autovehicului şi 
nu va fi alarmat de mişcări uşoare ale autovehicului, de ex. cele cauzate de vânt. 
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