
MANUAL DE UTILIZARE TS1-MFB

Functiile Telecomenzii:

COMANDA TELECOMENZII Butoane Cheia Conditii

Armare P1K1

Dezarmare P1K2

Blocare P1K1 Cu cheia de contact 

Deblocare P1K2 Cu cheia de contact

Armare fara sunet P0K1

Dezarmare fara sunet P0K2

Cautator de masina P1K1 Starea de armare

Anti-spargere P0K4 Cu cheia de contact

Panica P0K4 Fara cheie de contact

Doua etape de  deblocare asteapta 2 sec/apasa

repetat

P1K2 Vezi functiile programului

Anularea senzorului de soc P1K1

Activeaza Channel 1

    asteapta 2 sec

P1K3 Vezi functiile programului

Activeaza Channel 2 
 asteapta 2 sec

P1K1 Vezi functiile programului

Activeaza Channel 3 P11K1 Vezi functiile programului

Activeaza Channel 4 P11K2 Vezi functiile programului

Activeaza Channel 5 P11K3 Vezi functiile programului

   Activeaza Channel 6 P11K4 Vezi functiile programului

Pornire motor din telecomanda

 asteapta 2 sec

P1K4



Oprire motor din telecomanda P1K4

Armare cu motorul pornit

 

P8K1 Motor pornit (cu cheia de contact)

Imagine in ansamblu:

Pagina pricipala:

Apasa  KEY pentru a afisa Pagina 0: apasati oriunde in apropierea zonei  pentru a afisa  Page one

Page one:

Apasa Forward/ inainte  sau Backward/ inapoi pentru a afisa alta pagina.

Alte Imagini:



Butonul definit este acelasi ca  Pagina Unu, cum ar fi : P11K3 este butonul CH5in p11.

Cand transmitatorul primeste alarmarea masinii declanseaza  filme de sunet si voce:

Alarmarea  va fi oprita daca va fi apasata cheia 

Anulare numaratoare inversa:   seteaza numaratoarea inversa = 00:00

Anulare timpul de alerta :  seteaza timpul de alerta = 00:00

Anulare  codul PIN:   seteaza  codul  PIN = 000000

Buton in alta pagina   tabel de utilizare:  

Butoane cheie Explicatie Butoane Cheie Explicatie

P2K1
Seteaza timpul de

parcare

P2K2
Seteaza pozitia de

parcare
P7K2 Seteaza loja masinii in p0

P2K3
Seteaza timpul de

numaratoare inversa 
P7K3 Seteaza meniul in Engleza

P2K4 Sterge declansare P7K4 Seteaza meniul in Spaniola

P3K1
Seteaza  timpul de

alerta
P8K1 Motor pornit

P3K2
Seteaza timpul de

afisare
P8K2 A se lua nivelul de volti din baterie



P3K3

Seteaza VIBR.

Melody si cheia de

ton

P8K3 A se lua temperatura motorului

P3K4 Arata DEMO P8K4 A se lua temperatura din exterior 

P4K1
Seteaza lumina din

spate
P9K1 Seteaza startul zilnic 

P4K2
Seteaza intarzierea

luminii 
P9K2

Seteaza timpul de  start a numaratorii

inverse

P4K3 Seteaza timpul curent

P4K4
Seteaza codul PIN al

castilor 

P6K1

Seteaza masina

curenta la 1st si

seteaza  numele

masinii

P10K1 Butonul  de armare silentios

P6K2

Seteaza masina

curenta la 2st si

seteaza  numele

masinii

P10K2 Butonul  de dezarmare silentios

P6K3

Seteaza masina

curenta la 3st si

seteaza  numele

masinii

P10K3 Armare fara ZONE

P6K4

Seteaza masina

curenta la 2st si

seteaza  numele

masinii

P10K4 Butonul de panica sau jaf 

1. Armarea:

Apasa acest buton  o data iar sistemul va beepui o data, luminile de parcare se aprind rapid o data, se blocheaza usile, circuitul de pornire al

motorului se blocheaza, sistemul de ridicare al geamurilor se activeaza la 30 sec. (daca CH4  a fost programat), LED ul incepe sa flashuiasca incet;Va beepui de 4

ori si luminile de parcare vor flashui de 4 ori daca usile, capota sau portbagajul nu sunt bine inchise in timp ce se armeaza si nu se opreste pana cand nu vor fi

inchise complet. Sistemul poate fi declansat in 5 secunde dupa activare prin alegerea ‘’oprire” in program A-3. In alta situatie vezi  programul din tabelul descris.

Sensorul de soc poate fi declansat  dupa activare in programul A-3.

2. Dezarmarea:

Apasa acest  buton  o data, sistemul va emite doua beepuri, luminile de parcare se aprind rapid de doua ori, usile se deblocheaza, se aprinde lumina

interioara, LED va flashui rapid timp de 30 sec. (daca functia de rearmare este activata, si ledul se va stinge daca se deschide usa, portbagajul sau se pune

contactul). Daca sistemul a fost declansat fara senzorul de soc la dezarmare sirena va emite 4 beepuri. Daca sistemul a fost declansat, transmitatorul va beepui de 4

ori si vor fi afisate pe display zonele de declansare.

3. Armarea silentioasa:

Apasa acest buton  si  sistemul se va activa fara sa emita beepuri.

4. Dezarmarea silentioasa:

Apasa acest buton  si  sistemul se va dezactiva fara sa emita beepuri.

5. Modul de alarmare:



Sirena va suna ,luminile de parcare se vor aprinde rapid timp de 30 sec. daca usa,capota sau portbagajul sunt deschise, daca cheia de contact este pusa, sau

daca zona principala a socului de sensor este declansata. Daca zona de avertizare a senzorului de soc a fost declansata , sirena va beepui de 6 ori. Pentru a opri

alarma apasa unul dintre aceste butoane  . Numarul alarmei nu trebuie sa fie mai mare de 5 ori pentru fiecare zona.

6. Semnalizarile zonelor de declansare pe LED:

Cand  sistemul e declansat sau dupa dezarmare, daca ledul se aprinde scurt de mai multe ori si apoi are o secunda pauza,se indica declansarea sistemului

astfel incat pe perioada de supraveghere  ledul va indica inteligent zona de activare a alarmei dupa cum urmeaza:

1) 2beepuri – AUX PIN 1 soc dur;

2) 3beepuri – AUX PIN 2 soc dur;

3) 4beepuri – portbagaj;

4) 5beepuri – usa;

5) 6beepuri – capota;

6) 7beepuri  - ACC; (pornire motor)

7. Alarmare fara senzorul de soc intern:

Apasa butonul   o data pentru a  seta armarea, sirena va beepui, luminile de parcare se vor aprinde o data, senzorul intern va fi scos, ceilalti senzori

ramanand activi; atat senzorul 1 cat si senzorul 2  vor fi scosi, ceilalti senzori ramanand pe pozitia lor normala.

8. Armare cu motorul pornit

In timp ce motorul este in functiune si cheia de contact pusa apasa butonul ,luminile de parcare se aprind scurt, transmitatorul emite sunete; apoi se ia

contactul (motorul ramane in functiune! Frana de mana trebuie sa fie trasa). Apasa  butonul  si sistemul va beepui o data iar luminile de parcare se vor

aprinde o data.Motorul va functiona 15,30,45 sau pe o perioada nelimitata apoi acesta se va stinge(conform programului F-3), senzorul de soc fiind scos in acest

timp. Apasa butonul   o data pentru a opri motorul. Luminile de parcare se vor aprinde o data , confirmand operatiunea. Motorul de asemenea se opreste

cand se activeaza.

9. Autorearmare

Sistemul va fi rearmat si reblocat daca nici o usa nu este deschisa  sau daca se pune contactul in 30 secunde dupa dezarmare. Este o funcŃie programabila - a

se vedea programul de caracteristici B-1.

10. Armarea pasiva / functia de aminitire de armare

Dupa luarea contactului, inchideti masina iar sistemul se va activa automat dupa  30 sec. Armarea pasiva inca nu blocheaza usile. Este o funcŃie

programabila - a se vedea programul de caracteristici B-2.

11. Imobilizare 

La imobilizare sistemul in mod automat taie circuitul de pornire al masinii (w/o arm) dupa 30 sec de la luarea contactului. Astfel  LED ul va  flashui cand

contactul va fi  pus.

12. Doua stadii de deblocare

Apasa  butonul  si se va debloca numai usa soferului. Tine apasat 2 sec pe buton  sau apasa  butonul de doua ori (vezi programul de

caracteristici C-2), si se vor debloca usile pasagerilor (activeaza “2nd stage Unlock Output”). Daca este programat.

13. Blocheaza

Cand sistemul este dezarmat si contactul este pus, apasa butonul   si se vor bloca usile.

14. Deblocheaza

Cand sistemul este dezarmat si contactul este pus, apasa butonul  si se va debloca usa soferului. Tine apasat butonul si se vor debloca si usile

pasagerilor(activeaza“2nd stage Unlock Output”). 

15. Blocare / deblocare usa la punere contact

Daca aceasta functie este programata (programul de caracteristici A-2) usile masinii se blocheaza automat cand este pus contactul si se deblocheaza cand se

ia contactul; dupa ce toate usile sunt inchise, usa va fi blocata automat la prima frana de picior.

16. Cautator de masina

Cand sistemul este armat, apasa butonul  o data, si simultan sirena va emite 6 beepuri iar luminile de parcare se vor aprinde scurt de 6 ori. 



17. Deschiderea portbagajului (Channel 1)

Tine apasat 2 sec. butonul  si canalul 1 se  va activa pentru 0.8 sec. cand sistemul armeaza senzorii de soc  si declansatorul de portbagaj vor trece

pana la 10 sec. pana cand portbagajul se va inchide.

18. Channel 2

Tine apasat butonul   timp de  2 sec. pentru a activa canalul 2. Vezi functia programabila C-2.

19. Channel 3

Apasa   pentru a activa canalul 3, durata pulsului pe iesirea 3 este programabila (programul de caracteristici  C-3).

20. Channel 4

Apasa   pentru a activa canalul 4, durata pulsului pe iesirea 4 este programabila (programul de caracteristici  C-4).

21. Channel 5

Apasa  pentru a activa canalul 5, durata pulsului pe iesirea 5 este programabila (programul de caracteristici  D-1).

22. Channel 6

Apasa   pentru a activa canalul 6, durata pulsului pe iesirea 6 este programabila (programul de caracteristici D-2).

23. Panica

In starea de armare sau dezarmare fara a fi pus contactul. Apasa butonul timp de 2 sec.  iar sistemul activeaza modulul de panica. Sistemul armat (cu

usile blocate), sirena va emite sunete iar luminile de parcare se vor aprinde timp de 30 sec. Apasa butonul  sau  timp de 30 sec pentru a opri alarma.

(Sistemul ramane activat in starea de armare).

24. Anti-hijack 

Contactul trebuie pus si toate usile sa fie inchise.Apasa butonul  (sau apasa butonul de rescriere o data apoi deschide si inchide usa)  pentru a

activa modulul de anti spargere. Luminile de parcare se vor aprinde o data , ledul incepe sa se aprinda rapid .pentru a dezactiva aceasta functie apasa butonul

 sau introdu codul PIN. Dupa 30 sec. sistemul se activeaza cu moduri de alarmare, dezarmarea si oprirea alrmaei fiind dezactivate. Pentru a dezactiva

functia de anti spargere introdu numai codul PIN sau urmeaza pasii de dezactivare. 

25. Modul valet

Prin aceasta functie sistemul poate centraliza din telecomanda blocarea/deblocarea usilor si activarea canalelor. Nici o alta functie de protectie.

Introducerea si scoaterea modulului Valet - procedura:

- a se asigura ca sistemul este dezarmat

-  se pune contactul;

-  se apasa si se tine apasat pentru 3 sec. butonul  valet 

- sirena  va beepui o data la activarea functiei si de doua ori la dezactivare

- ledul se  aprinde cand functia valet se activeaza si se stinge daca aceasta se dezactiveaza

26. Dezactivarea circuitul de pornire al motorului

Intrati in vehicul, puneti contactul, apasati si tineti apasat butonul valet timp de 3 sec. iar sirena se va opri , circuitul de pornire al motorului se deblocheaza.

27. Setarea codului PIN

Codul Pin este format din 2 cifre. Pentru a dezarma sistemul fara a inlatura transmitatorul si pentru a dezactiva modulul anti spargere se utilizeaza procedura

codul PIN.Codul Pin este format din 2 cifre: X, Y . Setarile din fabrica:  1:1 (X=1, Y=1)

Pentru dezarmare:

-  punerea contactului

-  apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de X ori 

- oprirea contactului apoi pornirea lui

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de Y ori 

- oprirea contactului 

Dupa acestea sistemul se dezarmeaza.

Nota: Sistemul automat va scoate procedura codul PIN daca nu se apasa timp de 20 sec. dupa ultima.



28. Turbo timer

Turbo timer este o functie programabila (caracteristici F-2) daca se urmeaza urmatoarele:

- motorul este pornit 

- se ia contactul si scoate cheia de contact(in timp ce motorul este pornit) 

-motorul va functiona pe durata programata

Pentru a opri motorul apasa   o data. Luminile de parcare se vor aprinde o data pentru a confirma.

29. Validarea procedurii pornire motor (numai pentru cutia de viteze  manuala)

Daca parasiti masina trebuie urmata procedura (este necesar pentru siguranta pornirii automate a motorului ):

- contactul este pus , motorul este pornit 

- trage frana de mana

- apasa si mentine apasat 2 secunde butonul ,  luminile de parcare se aprind o data 

- scoate cheia de contact (cu motorul pornit)

- parasiti autovehiculul si inchideti usile

- dupa ce inchideti usa , sistemul va opri motorul .

-   sistemul opreste motorul un minut mai tarziu daca se apasa butonul    sau imediat dupa ce se armeaza prin telecomanda(cu usile

inchise).

Aceasta procedura trebuie urmata de fiecare data, inainte sa iesiti din autovehicul. Deschiderea usii va anula setarea.

30. Memorarea  tachometer (RPM)

- opreste  contactul 

- apasa butonul de  dezactivare al circuitului motorului de 7 ori

- pune contactul 

- luminile de parcare vor flashui si sirena va beepui de 7 ori

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 6 ori 

- sirena  va beepui de 2 ori

Porneste vehiculul cu cheia in vreme ce motorul este pornit iar luminile de parcare se vor aprinde scurt ,daca nu verificati conexiunea  tachometer .

Apasa cheia 2 de pe transmitator pentru a inregistra  RPM. Pentru confirmare va beepui o data .

Apasa cheia 1 de pe transmitator pentru a iesi din modulul de invatare RPM; va beepui de 4 ori si luminile de parcare se vor aprinde scurt de 4 ori. 

31. Pornire motor din telecomanda

Apasa timp de 2 sec. butonul  pentru activarea functiei, luminile de parcare se vor aprinde de doua ori pentru a confirma. Daca motorul nu e pornit

de la inceput , sistemul va porni automat motorul de 4 ori. Timpul fiecarei incercari de aprindere a motorului(caracteristicile programului E-2)  va creste cu 0.2

sec.  Daca  pornirea   a  reusit  ,  luminile  de parcare  se vor  aprinde scurt  de 3 ori.Motorul  functioneaza  in  timpul functiei  “running  time”,  apoi  se va  opri

automat.Pentru a opri motorul apasa butonul o data   . Luminile de parcare se vor aprinde scurt o data pentru confirmare.

Pornirea automata a motorului nu este valabila in cazul in care:

- motorul este pornit  

- capota este deschisa 

- frana de mana nu este activata  

- procedura  Mid-gear nu este executata (numai pentru cutiile manuale) 

Cand pornirea motorului din telecomanda nu a reusit, sirena va beepui de 4 ori.

32. Setarea codului PIN

Pentru a schimba codul PIN:

- se ia contactul si sistemul este dezarmat

- apasa butonul valet de 4 ori

- se pune contactul

- sirena va beepui de 4 ori

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului o data

- sirena va beepui o data

- apasa  butonul  transmitatorului pentru a introduce prima cifra a codului PIN :

 - 1 , - 2,  - 3, - 4

- sirena va  confirma cifra aleasa  ( 1…4 beepui)

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului o data

- sirena va beepui de 2 ori 

- apasa  butonul  transmitatorului pentru a introduce a doua cifra a codului PIN :

 - 1 , - 2,  - 3, - 4

- sirena va  confirma cifra aleasa  ( 1…4 beepui)

Dupa  20 sec sau dupa luarea contactului sistemul va scoateprocedura codului PIN,luminile de parcare se vor aprinde scurt de 4 ori pentru confirmarea

dezactivarii.



33. Memorarea codurilor telecomenzii

Exista numai 4 transmitatoare ce pot fi memorate de catre sistem.

Codurile memorate ale transmitatoarelor telecomenzii vor fi sterse de fiecare data cand modulul de memorare este activat. 

Pentru activarea functiei se procedeaza astfel:

- se pune contactul, se ia, se repeta manevra inca o data iar apoi se lasa contactul porni;sirena va beepui

- se tine apasat butonul valet sau de dezactivare al circuitului motorului ; sirena va beepui de 3 ori, apoi nu se mai tine apasat pe butonul valet

-apasa butonul primului transmitator al telecomenzii  

- sirena ve beepui iar transmitatorul va beepui o data 

 -apasa butonul transmitatorului al doilea al telecomenzii  

- sirena ve beepui iar transmitatorul va beepui de doua ori 

-apasa butonul transmitatorului al treilea al telecomenzii  

- sirena ve beepui iar transmitatorul va beepui de trei ori 

-apasa butonul transmitatorului al patrulea al telecomenzii  

- sirena ve beepui iar transmitatorul va beepui de patru ori.

Dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va dezactiva procedura de memorare a transmitatorului ; sirena va beepui de 3 ori.

34. Programarea functiilor

Caracteristica  “A” de programare 

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

               -apasa butonul valet o data

 - se aude 1 beep mai lung alternat cu unul mai scurt.

Astfel  sunteti la inceputul programului de caracteristici “A” .

- se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului corespunzator caracteristicii care se doreste a fi  programata.

Pentru a iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se

aprind scurt de 4 ori.

Caracteristica  “B” de programare 

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

Apasa butonul de

transmitere

Un beep

LED 1 flash

Setare implicita

Doua beepuri

LED 2 flashuri

Trei beepuri

LED 3 flashuri

Patru beepuri

LED 4 flashuri

A1  

0.8 Secunde

Blocare &deblocare  usi

3.5 Secunde

Blocare &deblocare  usi

0.8 Sec. blocare , 

 0.8 Sec.deblocare dubla 

0.8 Sec. blocare dubla ,

0.8 Sec. deblocare dubla

A2 

Punere contact cu blocare,

Luare contact cu deblocare

Punere contact cu blocare,

Luare contact cu deblocare

Punere contact cu blocare,

Luare contact fara

deblocare

Punere contact fara

blocare,

Luare contact fara

deblocare

A3  

Armare  intarziere 15 s Armare  intarziere 30 s Armare  intarziere 45 s Armare  fara intarziere 

A4  

Sirena  emite beepuri si

cand se armeaza si cand se

dezarmeaza 

Sirena nu emite beepuri

nici cand se armeaza nici

cand se dezarmeaza



               -apasa butonul valet  de 3 ori

 - se aude 1 beep mai lung alternat cu 3 mai scurte.

Astfel  sunteti la inceputul programului de caracteristici “B” .

- se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului corespunzator caracteristicii care se doreste a fi  programata.

Pentru a iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se aprind scurt

de 4 ori.

Caracteristica  “C” de programare 

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

               -apasa butonul valet  de 5 ori

 - se aude 1 beep mai lung alternat cu 5 mai scurte.

Astfel  sunteti la inceputul programului de caracteristici “C” .

- se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului corespunzator caracteristicii care se doreste a fi  programata.

Pentru a iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se aprind scurt

de 4 ori.

Apasa butonul de

transmitere

Un beep

LED 1 flash

Setare implicita

Doua beepuri

LED 2 flashuri

Trei beepuri

LED 3 flashuri

Patru beepuri

LED 4 flashuri

C1  

CH1

Comanda  deschidere

portbagaj (activa 1sec).

CH1

Comanda deschidere canal

(activa 30 sec).

CH1

Comanda deschidere canal

=iesire latched 

CH1

Comanda deschidere canal

=iesire latched si resetare

cu contactul pus 

C2  

CH2

Deschiderea in 2 trepte

Apasa butonul 2 timp de 2

sec pentru activare

CH2

Deschiderea in 2 trepte

Apasa butonul 2 de 2 ori

pentru activare

CH2

Pentru OEM  

Dezarmeaza 

CH2

Comanda deschidere canal

(activa 30 sec).

Apasa butonul de

transmitere

Un beep

LED 1 flash

Setare implicita

Doua beepuri

LED 2 flashuri

Trei beepuri

LED 3 flashuri

Patru beepuri

LED 4 flashuri

B1  

Auto rearmare oprita Auto rearmare pornita fara

blocare

Auto rearmare pornita cu

blocare

B2  

 Armare pasiva oprita Armare pasiva pornita fara

blocare

Armare pasiva pornita cu

blocare 

B3  

Imobilizare oprita Imobilizare pornita

B4  

Anti-jack oprita Anti-jack pornita



C3  

CH3

Pentru dome light

CH3

Comanda deschidere canal

=iesire latched si resetare

cu contactul pus 

CH3

Comanda deschidere canal

(activa 1 sec).

CH3

Comanda deschidere canal

(activa 30 sec).

C4  

CH4

Pentru iesirea de claxon a

masinii

CH4

Pentru inchiderea

geamurilor ( 1sec cand se

armeaza) 

CH4

Pentru OEM 

Rearmare 

CH4

Comanda deschidere canal

(activa 30 sec).

Caracteristica  “D” de programare 

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

               -apasa butonul valet  de 7 ori

 - se aude 1 beep mai lung alternat cu 7 mai scurte.

Astfel  sunteti la inceputul programului de caracteristici “D” .

- se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului corespunzator caracteristicii care se doreste a fi  programata.

Pentru a iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se aprind scurt

de 4 ori.

Apasa butonul de

transmitere

Un beep

LED 1 flash

Setare implicita

Doua beepuri

LED 2 flashuri

Trei beepuri

LED 3 flashuri

Patru beepuri

LED 4 flashuri

D1  

CH5

Pentru  ACC output

CH5

Comanda deschidere canal

(30 sec  flashuri)

CH5

Comanda deschidere canal

=iesire latched si resetare

cu contactul pus 

CH5

Comanda deschidere canal

(1 sec flashuri).

D2  

CH6 

Pentru  IGN3 output

CH6

Comanda deschidere canal

=iesire latched 

CH6

Comanda deschidere canal

=iesire latched si resetare

cu contactul pus

CH6

Comanda deschidere canal

(1sec flashuri).

D3  

Deschidere portbagaj fara

dezarmare

Deschidere portbagaj cu

dezarmare

D4  

Apasarea scurta a pedalei

de frana I/P:  pornirea

motorului din telecomanda

va fi oprita daca se apasa

scurt pedala de frana; buna

pentru transmisia

automatica a masinii.

Frana de mana I/P:

pornirea motorului din

telecomanda va fi oprita

daca frana de mana este

lasata; buna pentru

transmisia manuala a

masinii.

Caracteristica  “E” de programare 

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

               -apasa butonul valet  de 9 ori

  -se aude 1 beep mai lung alternat cu 9 mai scurte.

Astfel  sunteti la inceputul programului de caracteristici “E” .

- se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului corespunzator caracteristicii care se doreste a fi  programata.

Pentru a iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se aprind scurt

de 4 ori.

Apasa butonul de

transmitere

Un beep

LED 1 flash

Setare implicita

Doua beepuri

LED 2 flashuri

Trei beepuri

LED 3 flashuri

Patru beepuri

LED 4 flashuri

E1  

Motor pe benzina.

 Nu tine cont de bujia

incandescenta.

Motor Diesel .

10 secunde

Timpul de incalzire

Nu tine cont de bujia

incandescenta.

Motor Diesel .

Trigger pozitiv.

(max 120 sec.)

Motor Diesel .

Trigger negativ.

(max 120 sec.)



E2  

Timp actionare demaror

0.8 s

Timp actionare demaror

1.2 s

Timp actionare demaror

1.6 s

Timp actionare demaror

3.6 s 

Numai pentru RPM.

E3  

dectare pornire motor –

cresterea  mica a nivelului

bateriei

dectare pornire motor –

cresterea mai mare a

nivelului bateriei

dectare pornire motor –

turatie>0

detectare pornire motor –

dupa intervalul de timp

E4  

De fiecare data cand

motorul este pornit din

telecomanda

5 minute

De fiecare data cand

motorul este pornit din

telecomanda

10 minute

De fiecare data cand

motorul este pornit din

telecomanda

15 minute

De fiecare data cand

motorul este pornit din

telecomanda

20 minute

Caracteristica  “F” de programare 

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

               -apasa butonul valet  de 11 ori

 - se aude 1 beep mai lung alternat cu 11 mai scurte.

Astfel  sunteti la inceputul programului de caracteristici “F” .

- se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului corespunzator caracteristicii care se doreste a fi  programata.

Pentru a iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se aprind scurt

de 4 ori.

Apasa butonul de

transmitere

Un beep

LED 1 flash

Setare implicita

Doua beepuri

LED 2 flashuri

Trei beepuri

LED 3 flashuri

Patru beepuri

LED 4 flashuri

F1  

Iesirea ACC 

Cand pornirea motorului

reuseste

 

Iesirea ACC 

Cand temperatura de sub

capota este de 50℃

Iesirea ACC 

Cand temperatura  de sub

capota este de 70℃

Iesirea ACC 

5 min inainte ca motorul

sa se opreasca

F2  

TURBO oprit

timpul Turbo

1 min.

timpul Turbo

3 min.

timpul Turbo

6 min.

F3  

Timpul de functionare

motor in stare ARM

15 min.

Timpul de functionare

motor in stare ARM

30 min.

Timpul de functionare

motor in stare ARM

45 min.

Timp de functionare

motor nelimitat in stare

ARM.

F4  

Temperatura start motor

OFF

Temperatura start motor

la -5℃

Temperatura start motor

la -10℃

Temperatura start motor

la -20℃

REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

- se ia contactul

- apasa butonul de dezactivare al circuitului motorului de 3 ori

- se pune contactul

- luminile de parcare se aprind scurt de 3 ori si sirena va beepui de 3 ori

               -apasa butonul valet  de 13 ori

 - se aud 3 beepuri lungi.

 Se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului , confirmandu-se sistemul “ carcateristici programate A,B,C&D revenirea lor la setarile din fabrica

”printr-un beep scurt.    

Se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului , confirmandu-se sistemul “ carcateristici programate E&F revenirea lor la setarile din fabrica ”prin 2

beepuri scurte.

Se apasa si se elibereaza butonul transmitatorului , confirmandu-se sistemul “revenirea codului pin la setarile din fabrica” prin 3 beepuri scurte. Pentru a

iesi din program: dupa 20 sec. sau dupa luarea contactului sistemul va iesi din procedura de programare a caracteristicii, luminile de parcare se aprind scurt de 4 ori.



35. Descrierea firelor

1 bucla (fir negru) selectie tip cutie de viteza

netaiata – cutie automata

taiata –cutie manuala 

Setarea codului PIN:

Pentru a verifica daca codul PIN este corect sau gresit se apasa P1K2, P9K2. Daca codul PIN este corect se trece la urmatorul pas. Inaintea setarii codului PIN, in partea

superioara a ecranului se va observa mesajul  ***PIN, dupa introducerea codului PIN  corect, se introduce noul cod PIN, displayul va afisa*** 1ST . Se mai introduce

odata noul cod PIN , displayul va afisa ***2ND; daca cele doua intrari sunt identice displayul va afisa mesajul SAVE  PIN. Daca cele doua intrari nu sunt identice atunci

displayul va afisa mesajul ERROR . in ambele situatii se iese din modul de setare cod PIN. Daca s-a uitat codul PIN acesta poate fi sters,valoarea lui devenind 000000.
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