
 

AA1024 Alarma auto SCORPION EXPERT 
 

Instructiuni de utilizare 
Sistem de alarma auto cu micro procesor si telecomanda 

 

 
Alarma are deja 2 telecomenzi programate, dar se mai poate programa inca una (sistemul 
accepta maxim 3 telecomenzi). Telecomanda are 4 butoane, conform figurii de mai jos: 
 

 
 
 

 

 
Legenda butoane 

Utilizarea telecomenzii 
Butonul 1 
Se apasa o data acest buton pentru a arma sistemul si a bloca usile 
(in cazul in care exista inchidere centralizata). 
Daca se apasa butonul 1 cand sistemul este armat, se activeaza functia 
de cautare in parcare a autovehiculului: luminile autovehiculului vor 
semnaliza si sirena va suna. 
 
Apasati butonul 1 apoi, intr-un interval de max. 2 secunde, butonul 3, 
pentru anularea senzorului de soc (armare fara senzor de soc). 
 
Apasati butonul 1 apoi, intr-un interval de max. 2 secunde, butonul 2, 
pentru anularea senzorului de soc si a senzorilor de usi (armare 
fara senzor de soc / senzori de usi). 
 
Butonul 2 
Se apasa o data acest buton pentru a dezarma sistemul. 
 
Butonul 3 
Apasati butonul 3 apoi, intr-un interval de max. 2 secunde, butonul 1, 
pentru armare silentioasa. 
 
Apasati butonul 3 apoi, intr-un interval de max. 2 secunde, butonul 2, 
pentru dezarmare silentioasa. 
 
Apasati butonul 3 apoi, intr-un interval de max. 2 secunde, butonul 4, 
pentru intrarea in mod valet. 
 
Butonul 4 
Apasati butonul 4 timp de 3 secunde pentru deschiderea 
portbagajului din telecomanda (unde este posibil). 
 

  
 
 
Utilizarea memorării codului 
Acest sistem se poate extinde la 2 telecomenzi diferite şi este livrat din fabrică cu două telecomenzi, deja 
programate în memoria sistemului. Dacă doriţi să ştergeţi codul telecomenzii sau să adăugaţi un cod nou, 
urmăriţi instrucţiunile de mai jos: 

1. Răsuciţi cheia maşinii la poziţia Acc. Ţineţi apăsat pe butonul S2 (vezi diagrama electrică) 
2. Pe parcusul etapei #1, apăsaţi comutatorul de serviciu On/Off. Alarma va emite un sunet pentru a 

confirma că sistemul este în modul de memorare a codului. Eliberaţi butonul S2.  
3. Apăsaţi orice buton al noii telecomenzi pentru memorare, alarma va răspune cu un sunet prelung 

urmat de un sunet scurt pentru a confirma memorarea codului primei telecomenzi.  
4. Pentru a programa codul celei de a doua telecomenzi, repetaţi etapa #3. Alarma va emite un sunet 

prelung urmat de două sunete scurte pentru a confirma memorarea codului celei de a doua 
telecomenzi.  

5. După 10 secunde fără activitate a telecomenzii, sistemul de alarmă va decupla modul de memorare 
şi alarma va scoate două sunete pentru a confirma. 

6. La orice nouă memorare, codul anterior va fi şters.  
 
Caracteristici standard: 
Armare: Apăsaţi butonul 1, alarma va emite un singur sunet şi luminile vor semnaliza o dată, uşa se 
blochează, motorul se blochează, intermitenţa luminoasă a LED-ului de stare este lentă. Alarma se va activa 

  
 



la orice lovire sau forţare a maşinii.  
 
Dezarmare: Apăsaţi butonul 2,alarma va emite două sunete şi luminile vor semnaliza de trei ori, uşa se 
deblochează, motorul se deblochează,LED-ul de stare se stinge. 
 
Armare silenţioasă: Apăsaţi butoanele 1 + 2 în poziţia de dezarmare pentru a intra în poziţia de armare 
silenţioasă. Luminile vor semnaliza o singură dată, uşa şi motorul se blochează, nicio lovire a maşini nu va 
activa alarma, dar dacă uşile sau pornirea sunt forţare, alarma se activează. 
 
Panică: Ţineţi apăsat butonul 1 peste 2 secunde şi modul de panică se activează. Alarma va emite sunete şi 
luminile vor semnaliza timp de 30 secunde. Apăsaţi butonul 2 pentru a ieşi din modul de panică.  
 
Funcţie anti-jefuire: La pornire, apăsaţi butonul 1 peste 2 secunde, luminile vor începe să semnalizeze şi 
intermitenţa luminoasă a LED-ului va fi rapidă, arătând că maşina intră în modul anti-jefuire.  

1) După 30 de secunde , alarma va emite sunete timp de 1 minut. 
2) După 60 de secunde , motorul se blochează. 

Ieşiţi din acest mod apăsând butonul 2.  
 
Căutare maşină: Apăsaţi butonul 2 în poziţia de armare. Alarma emite un sunet şi luminile semnalizează o 
dată. În timp de apăsaţi butonul peste 2 secunde, alarma va continua să emită sunete şi luminile vor continua 
să semnalizeze pentru a arăta poziţia maşinii.  
 
Auto-rearmare: Sistemul se armează la 30 de secunde după dezarmare, dacă uşile nu sunt deschise şi nu 
este pornită maşina. Această funcţie permite evitarea unei dezarmări necorespunzătoare.  
 
Identificare zonă încălcată prin semnalizare audio pe parcursul dezarmării: dacă maşina este forţată, 
alarma va emite sunete diferite pentru a identifica ce zonă a fost activată. 
 
Alarma emite 3 sunete şi luminile semnalizează de 4 ori Senzorul etapei 1 s-a activat 
Alarma emite 4 sunete şi luminile semnalizează de 5 ori Senzorul etapei 2s-a activat 
Alarma emite 5 sunete şi luminile semnalizează de 6 ori Senzorul uşii/de pornire s-a activat 
 
Alertă audio zonă defectă şi bypass (excluderea acesteia) la armare:  În modul de armare, dacă 
alarma emite 4 sunete înseamnă că uşa (uşile) sau portbagajul nu sunt închise. Această alarmă va exclude 
zona respectivă şi va proteja celelate zone. 
 
Comutatorul de serviciu în caz de urgenţă:Dacă telecomanda a fost deteriorată sau pierdută, 
proprietarul poate intra în maşină utilizând cheia. Alarma se va activa. Pentru a dezarma alarma porniţi 
maşina şi apăsaţi comutatorul de serviciu, care va opri alarma instantaneu. (Intrebaţi vânzătorul despre 
amplasarea comutatorului de serviciu).  
 
Bybass senzor telecomandă: Apăsaţi butoanele 1+2 în poziţia de armare, alarma va scoate două sunete 
pentru a confirma că senzorul nu va fi detectat, dar va fi detectat din nou la următoarea armare. 
 
Funcţionare permanentă blocare/deblocare: Indiferent de poziţie – armare sau dezarmare, blocarea 
sau deblocarea vor funcţiona în orice moment. 
 
Senzor de şoc electronic: 10 sunete emise pentru atingere uşoară, iar o lovitură puternică va genera 
activarea totală a alarmei. În timpul celor 10 sunete, dacă este detectat un al doilea impact, alarma va suna 
timp de 15 secunde.  
Ajustările se realizează prin controlul rotativ, indicat la senzorul de şoc.  
 
Portbagaj deschis: Verificaţi această funcţie la dealer. Pentru activare, apăsaţi butonul 2 pentru 2 secunde.  
Păstrarea memoriei la întreruperea alimentării: Acest sistem este construi în memoria unităţii 
principale. În general, după ce alimentarea alarmei este oprită şi repornită, unitatea principală va reciti aceste 
date şi alarma îşi va relua funcţionarea. 
 
Releu lumini poziţie inclus 
Releu blocare centralizată uşi incorporat: Disponibil pentru orice tip de sistem de blocare/deblocare uşă. 
Indicator LED de stare: La dezarmare, pulsuri rapide ale LED-ului te vor alerta vizual,dacă s-a întâmplat 
ceva. După pornire, se va reseta. 
 

Stare LED Stare funcţionare 
Intermintenţă luminoasă lentă Sistem în armare 
Intermitenţă luminoasă rapidă Alarma a fost forţată/Armare pasivă 
Oprit Dezarmare 



 
Diagrama electrică a sistemului de blocare a uşii 
 
1. Pentru sistem centralizat de blocare a uşilor instalat în fabrică 

 

 
2. Conectare directă la actuator cu 2 fire  
 

 
 
3. Sistem de blocare centralizată a uşilor încorporat cu comutator electric (CHRYSLER) 
 

 
4. Pentru sistem centralizat de blocare a uşilor cu vacuum (Mercedes Benz, Audi) 


