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DESCRIERE FUNCTII 

1. Armare: Opriti motorul masinii si iesiti din ea. Apasati  tasta  de pe telecomanda, luminile 
de semnalizare vor clipi o singura data, sirena va suna o singura data, portierele se vor bloca automat. 
Dupa 5 secunde, led-ul indicator va clipi, sistemul va intra in modul de armare. 

2. Dezarmare: In modul armat, apasati tasta de pe telecomanda, daca alarma de pe masina se 
afla in modul de armare cu voce, sirena va suna de doua ori, luminile de pozitie vor clipi de 3 ori, daca 
este in modul de armare silentios sirena nu va suna, luminile de semnalizare vor clipi de 3 ori, 
portierele se vor debloca automat, sistemul va intra in modul de dezarmare.  

3. Armare silentioasa: Apasati tasta  de pe telecomanda, luminile de semnalizare vor clipi o 
singura data, in acelasi timp, portierele se vor bloca automat, led-ul indicator va clipi indicand ca a 
intrat in modul de armare silentioasa. 

4. Deblocarea portbagajului din telecomanda: apasati si mentineti apasat pentru aproximativ 2 

secunde butonul  cat timp alrma este dezarmata, iar portbagajul se va deschide automat. 

5. Rearmare automata: Daca nu se deschide nici o portiera timp de 30 secunde, sirena va emite 
un sunet scurt iar dupa alte 15 secunde luminile de pozitie vor clipi iar portierele se vor bloca automat 
si sistemul va intra din nou in modul de armare. Pentru a dezactiva aceasta functie porniti motorul, 

apasati si mentineti butonul  apasat pentru 1 secunda, sirena va emite un sunet scurt iar luminile de 
pozitie vor clipi de 2 ori. Pentru a activa aceasta functie porniti motorul, apasati si mentineti butonul 

 apasat pentru 1 secunda, sirena va emite 2 sunete scurte iar luminile de pozitie vor clipi o data. 

6. Memento pentru inchiderea portierei: Daca portierele nu sunt inchise bine la pornirea 
masinii, luminile de semnalizare vor clipi continuu (pentru a activa sau dezactiva aceasta funtie va 
rugam sa consultati tabelul cu setari ale functiilor din jumperi) 

7. Blocare automata la pornirea masinii: daca masina dumneavoastra este dotata cu un sistem 
de inchidere centralizata portierele se vor bloca automat la 10 secunde dupa pornirea motorului si 
inchiderea tuturor portierelor. Daca motorul este pornit dar nu sunt inchise toate portierele, acestea nu 
se vor incuia automat. Portierele se vor debloca automat dupa scoaterea cheii din contact. In timpul 

mersului puteti apasa butonul  sau  pentru a bloca/debloca portierele. (pentru a activa sau 
dezactiva aceasta funtie va rugam sa consultati tabelul cu setari ale functiilor din jumperi)   

8. Localizare masina: Apasati si mentineti apasat timp de 1 secunda butonul   cand alarma 
este armata, sirena va suna timp de 4 secunde pentru a va putea localiza autovehiculul.  Aceasta 
functie va poate ajuta sa va localizati masina intr-o parcare mare. 
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9. Dezarmare de urgenta: cand sistemul este armat, in cazul in care ati pierdut telecomanda sau 
nu reusiti sa dezarmati sistemul, puteti efectua dezarmarea prin deschiderea portierei din cheie, porniti 
motorul, apoi apasati butonul de reset o data, asfel sistemul se va dezarma. 

10. Mod antifurt: acest mod este folositor atunci cand masina este la spalatorie Pentru a activa 
aceasta functie porniti motorul apoi apsati butonul de reset timp de 5 secunde, LED-ul va ramane 
aprins pentru a indica ca sistemul este in modul antifurt. 

11. Alarma de panica: cand sistemul este armat, apasati butonul  timp de 2 secunde, sirena va 
suna iar luminile de pozitie vor clipi timp de 20 de secunde. 

12. Armare/dezarmare cu sunet/fara sunet: apasati butoanele  si  simultan timp de 2 
secunde cat timp sistemul este dezarmat, luminile de semnalizare vor clipi de 2 ori iar sirena va emite 
2 sunete scurte pentru a confirma selectarea armarii/dezarmarii fara sunet. Apasati din nou butoanele 

 si  simultan timp de 2 secunde cat timp sistemul este dezarmat, pentru a selecta armare 
/dezarmare cu sunet, luminile de semnalizare vor clipi 1 data iar sirena va emite 1 sunet scurt. 

13. Izolarea senzorului de soc: apasati butoanele  si  simultan timp de 2 secunde cat timp 
sistemul este armat pentru a dezactiva senzorul de soc, sirena va emite un sunet scurt iar luminile de 

semnalizare vor clipi o data pentru a confirma. Apasati butoanele  si  simultan timp de 2 
secunde cat timp sistemul este armat pentru a reactiva senzorul de soc, sirena va emite 2 sunete scurte 
iar luminile de semnalizare vor clipi de 2 ori pentru a confirma. 

14. Temporizator incuiere portiere: consultati tabelul cu setari ale functiilor din jumperi. 

15. Alarmare: la declansarea unei alarme sirena va suna si luminile de semnalizare vor clipi timp 
de 45 de secunde. Daca o usa nu este inchisa sirena va relua alarmarea de 2 ori, dupa care se va opri, 
insa luminile de semnalizare vor clipi pana cand usa va fi inchisa sau sistemul va fi dezarmat. 

16. Functionarea LED-ului indicator: 

Starea sistemului Functionare LED 
Armat Clipire normala 
Alarma  Clipire rapida 
Dezarmat  Aprins  
Dezarmat + motor pornit Stins  
Mod antifurt Aprins  
 

17. Semnalizarea unei erori in sistem sau a unei zone izolate (sesizate la armare) 

Zona defecta Sunete de la sirena 
Senzor 4 sunete scurte 
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18. Identificarea zonei unde s-a declansat alarma (se vor reseta la pornirea motorului) 

Zona Sunete de la sirena Lumini 
Portiera  3 3 
Senzor  4 4 
Contact pornire masina 5 5 

 

19. Programarea unei telecomenzi: 

a) Alimentati unitatea de comanda a sistemului apoi deschideti o portiera 

b) Porniti si opriti unitatea de 6 ori consecutiv apoi lasati-o pornita. Sirena va emite un seunt scurt iar 
LED-ul va clipi 

c) Apasati butonul  pentru a memora telecomanda, LED-ul va ramane aprins. Apasati orice alt buton, 
sirena va emite un sunet scurt iar LED-ul se va stinge pentru a confirma memorarea telecomenzii. 

d) LED-ul va incepe sa clipeasca din nou pentru a astepta urmatoarea telecomanda. Repetati procedura 
pentru a memora o noua telecomanda. 

e) Dupa finalizarea memorarii tuturor telecomenzilor, opriti unitatea si iesiti din modul de programare. 

20. Stergerea tuturor telecomenzilor din memorie: in modul de memorare a telecomenzilor, 
apasati butonul de reset o data, sirena va emite un sunet scurt pentru a confirma stergerea tuturor 
telecomenzilor din memorie. 

21. Setari functii din jumperi 

Jumper Functie Setare din fabrica 
(pozitia OFF) 

Pozitia ON 

S0 Blocare/deblocare portiere la 
pornirea motorului 

Dezactivata  Activata  

S1 Alerta portiera deschisa Activata  Activata  
S2 Temporizator blocare portiere 0.8 secunde 3.5 secunde 

 

PRECAUTII 

Instalarea unitatii principale 

Va sugeram sa instalati unitatea principala intr-un loc ferit sub panoul de comanda. Dupa ce ati 
fixat unitatea principala in locul potrivit, va rugam sa identificati principalele fire pentru conectare 
(ACC, lumini de semnalizare, alimentare, frana, etc.) daca sunt conectate corect in functie de diagrama 
de conectare si mai apoi conectati aceste fire la unitatea principala, senzorul de soc si led-ul indicator. 
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Dupa ce ati testat functia, va rugam sa instalati si mai apoi setati armarea la soc la 5 secunde dupa ce 
ati inchis portierele pentru a verifica daca senzorul de soc este indeajuns de sensibil. 

Instalarea si setarea senzorului de soc 

Va sugeram sa instalati senzorul de soc langa portiera sau aproape de panou dupa ce ati instalat 
unitatea principala, pentru a detecta usor orice intruziune. Setati armarea la soc la 5 secunde dupa ce 
ati inchis portierele pentru a verifica daca senzorul de soc este indeajuns de sensibil.Pentru a ajusta 
sensibilitatea senzorului de soc, folositi o surubelnita pentru a intoarce potentiometrul  senzorului de 
soc in pozitia convenabila  (daca sensibilitatea este potrivita din fabrica nu mai incercati sa o ajustati 
daca nu e nevoie). Led-ul indicator de la senzorul de soc va clipi, va rugam sa nu atingeti senzorul de 
soc cand ii ajustati sensibilitatea. 

Instalare inchidere centralizata 

Mai intai scoateti incuietorile, va rugam sa gasiti un loc potrivit langa incuietori pentru a fixa 
motorasele bine, mai apoi fixati carligul motorasului la carligul incuietorii, faceti un test simplu dupa 
ce ati instalat motorasele in cele 4 portiere, dupa ce ati verificat ca inchiderile centralizate 
functioneaza, va rugam sa asamblati toate piesele. 

Depanare 

Telecomanda nu functioneaza 
 

Verificati daca bateria nu este descarcata 
Verificati daca pinul baterieri are contact 
Verificati daca telecomanda nu este umeda 
Verificati daca telecomanda nu este stricata 

Sirena nu functioneaza Verificati daca sirena este conectata bine la unitatea principala 
Verificati daca sirena este conectata la impamantare 

Sirena continua sa sune dupa ce 
unitatea principala este 
instalata, telecomanda nu poate 
anula sirena 

Verificati daca firele sunt conectate corect 
Verificati daca siguranta unitatii principale nu este arsa 
Verificati daca codul dintre unitatea principala si telecomanda 
este corect 

Inchiderea centralizata nu 
functioneaza 

Verificati daca motorasele sunt bine instalate 
Verificati daca firele si siguranta sunt instalate corect 

Sirena suna imediat dupa ce 
setati armarea 

Verificati daca senzorul de soc nu are probleme 
Verificati daca senzorul de soc nu este prea sensibil 
Verificati daca firele sunt conectate corect 
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DIAGARAMA DE CONEXIUNI 
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DIAGARAMA DE CONEXIUNE PENTRU INCHIDEREA CENTRALIZATA 
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