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Specificatii tehnice

Modul de comanda:
- Tensiune de alimentare: 12V
- Consum in standby: 15 mA
- Volum sirena: 105 ~ 125 dB
- Temperatura mediu utilizare: -40°C ~ +70°C
- Frecventa: 433.92MHz + 20KHz
- Modulatie: FSK

Telecomanda:
- Tensiune de alimentare: 3.2V ~ 4.2V
- Consum in standby: 40 uA
- Frecventa: 433.92MHz + 20KHz
- Modulatie: FSK

Incarcator baterie telecomanda:
- Tensiune de intrare: 12V
- Consum in standby: 10 mA
- Consum la incarcare:  70 mA ~ 110 mA

SCURTA DESCRIERE

1. Modulul de comanda - este componenta principala a sistemului de alarma auto si 
este instalat de obicei intr-un loc ascuns, cum ar fi sub bordul masinii. Utilizati diagrama 
de conexiuni de la finalul manualului pentru a realiza legaturile intre modulul de 
comanda si contactul de pornire al autovehiculului, luminile, alimentarea, etc. 
 Asigurati-va ca fiecare conexiune este realizata corect.
 Dupa conexiunea fiecarui fir, introduceti mufele in conectoarele modulului. 
 Testati functionarea fiecarei functii a sistemul de alarma utilizand telecomanda. 
Daca totul functioneaza corect, ordonati firele si asezati totul la loc.

2. Modulul de comunicare - acesta transmite si receptioneaza semnalele de la 
telecomanda si reprezinta o componenta cheie a sistemului de alarma auto, de aceea 
locul de instalare al acestuia este foarte important. 
 In general, acesta se monteaza in spatele oglinzii retrovizoare. Distanta dintre 
acest modul si caroseria metalica a autovehiculului trebuie sa fie mai mare de 5 cm.

3. Senzor de soc - acesta este un dispozitiv inteligent ce poate face diferenta daca 
autovehiculul a fost lovit usor sau tare. 
 Cand caroseria autovehiculului este lovita, senzorul trimite semnale catre 
unitatea de control pentru a porni alarma sonora si pentru a transmite semnale catre 
telecomanda, care va avertiza, la randul ei, prin semnale audio si vizuale. 
 Senzorul de soc trebuie montat fix pe caroserie pentru a raspunde cat mai 
corect la un impact.
 Dupa instalare, ajustati sensibilitatea senzorului la nivelul dorit in functie de 
dimensiunea autovehiculului. (Sensibilitatea senzorului este presetata din fabrica, nu o 
modificati daca nu este nevoie)
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4. Sirena - daca este conectata, sunetul de alarma poate fi mai mare de 110 dB. 
Aceasta trebuie montata intr-un loc ferit de apa si caldura puternica.

5. Telecomanda - aceasta este formata dintr-un circuit electronic FSK, un ecran LCD, 
un buzzer si un vibrator. Fiecare iconita grafica ilustrata pe ecran si fiecare sunet emis 
de telecomanda va indica o avertizare vizuala si audio asupra starii autovehiculului si a 
sistemului de alarma.
 Telecomanda este un dispozitiv de precizie, asa ca nu o scapati pe jos si nu o 
scufundati in apa. Utilizarea acesteia in medii cu frecvente radio inalte sau cu 
temperaturi ambientale mai mari de 60°C este interzisa.
 Distanta de actiune a telecomenzii scade daca autovehiculul are geamurile 
foliate.

ATENTIONARI

 Deoarece sistemul functioneaza prin transmisie de semnale in dublu sens, 
cateodata timpul de comunicare intre modulul de comanda si telecomanda poate fi mai 
lung atunci cand doriti verificarea starii sistemului sau a autovehiculului pe ecranul 
telecomenzii.
 De asemenea, intarzieri de comunicare mai pot fi provocate si de intereferenta 
semnalelor radio de inalta frecventa sau a surselor electrice de tensiune din preajma.
 Astfel, daca la prima apasare a unui buton nu se intampla nimic, incercati sa 
apasati din nou butonul dupa 3 secunde. 

ATENTIE: Va recomandam apelarea la un tehnician autorizat pentru instalarea 
sistemului pe autovehicul, pentru a evita defecte asupra componentelor sau asupra 
functionarii.

DESCRIEREA TELECOMENZII

Antena

Buton 
armare

Buton 
dezarmare

Buton activare/dezactivare
mod silentios

Buton cautare
autovehicul

Buton pornire motor
/deschidere portbagaj

Buton 
dezarmare

Ecran LCD

Intrare
incarcare
baterie
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1. Butonul
- apasand acest buton, portierele se vor incuia iar sistemul de alarma auto va confirma 
armarea atat sonor cat si luminos.
- apasati butonul cand sistemul este armat pentru a localiza autovehiculul, atat sonor 
cat si vizual
- apasati butonul in timp ce conduceti pentru a incuia portierele
- apasati butonul in timpul alarmei pentru a opri sirena

2. Butonul
- apasand acest buton, sistemul se va dezarma iar portierele se vor descuia
- apasati butonul timp de 2 sec pentru a activa telecomanda, daca aceasta a fost 
dezactivata
- apasati butonul timp de 4 sec pentru a dezactiva telecomanda, daca aceasta este 
activa
- apasati butonul in timp ce conduceti pentru a descuia portierele

3. Butonul
-  apasand acest buton, portierele se vor incuia iar sistemul se va arma in modul 
silentios
- cand sistemul este armat, apasati acest buton pentru a localiza autovehiculul
- cand sistemul este in alarma, apasati o data pentru a opri sirena
- in timp ce conduceti, apasati acest buton de 2 ori in interval de 6 sec pentru a activa 
sistemul in modul anti-deturnare
- cand sistemul este armat, apasati simultan butoanele     si    pentru a dezactiva 
temporar senzorul de soc. 

4. Butonul
- apasati acest buton pentru a localiza autovehiculul atat sonor cat si vizual

5. Butonul 
- cand motorul este oprit, apasati acest buton pentru 3 sec pentru a deschide 
portbagajul
- cand sistemul este armat, apasati butoanele          si    de 2 ori in interval de 3 sec 
pentru a porni motorul.

ECRAN

Iconite

Ora
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Armare/ 
Blocare

Dezarmare/
Deblocare

Armare
silentioasa

Armare
lum/sunet Semnalizare

Portiera 
deschisa

Deblocare
portbagaj

Declansare
senzor soc Nivel baterie Nivel semnal Ceas Pornire motor

Vibratii

In orice stare s-ar afla sistemul de alarma auto, apasand butoanele             si     , in 
acelasi timp, veti activa/dezactiva vibratiile telecomenzii.  
NOTA: Porniti telecomanda inainte de a o utiliza. Telecomanda este oprita din fabrica 
pentru a salva bateria.

Pornirea/oprirea telecomenzii
 - pentru a porni telecomanda apasati si mentineti butonul     pana cand veti 
auzi un semnal sonor de confirmare a pornirii. Eliberati butonul. LED-urile vor lumina 
succesiv iar iconitele se vor aprinde pe ecran. Acum telecomanda poate fi utilizata.
 - pentru a opri telecomanda apasati si mentineti butonul      pana cand veti auzi 
un semnal sonor lung de confirmare. Eliberati butonul. 

NOTA: daca apasati butonul    insa telecomanda nu porneste, inseamna ca bateria 
este slaba si trebuie reincarcata.

Nivelul si reincarcarea bateriei telecomenzii
 Daca bateria este scazuta, telecomanda va emite cate 3 sunete scurte dupa 
fiecare apasare a unui buton.
 Bateria are 3 niveluri de incarcare ce pot fi vizualizare pe ecran. 

Baterie 
plina

Baterie 
OK

Baterie 
slaba

Baterie 
epuizata

Va rugam incarcati bateria

NOTE: Bateria slaba poate diminua distanta de comunicare dintre telecomanda si 
modulul de comanda.
Daca bateria scade la un nivel critic, telecomanda se va inchide automat.
Va rugam sa utilizati alimentatorul din pachet pentru a reincarca bateria telecomenzii si 
nu produse achizitionate din alte surse.
Timpul de reincarcare a bateriei telecomenzii este de aproximativ 2 ore.
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FUNCTII

1. Armare sonora si luminoasa

Parasiti masina, inchideti 
toate portierele si apasati 
butonul 

Portierele se vor incuia, luminile de semnalizare 
se vor aprinde o data iar sirena va emite un sunet 
scurt de confirmare.

Telecomanda va emite un sunet scurt iar pe ecran va 
clipi o data iconita portierei si de doua ori iconita de 
semnalizare.

 Contactul si portbagajul se vor bloca dupa 3 sec, portierele se vor incuia 
imediat, iar senzorul de soc se va activa dupa 25 sec.
 Daca autovehicululul are posibilitatea, la armarea sistemului de alarma se va 
activa si inchiderea automata a geamurilor.

Important: cand parasiti autovehiculul inchideti complet toate geamurile sau asigurati-
va ca nu exista nici un obstacol ce ar putea impiedica inchiderea automata a acestora, 
altfel functia nu va functiona corespunzator sau poate cauza defectiuni la sistemul de 
inchidere a geamurilor.

2. Armare silentioasa

Parasiti masina, inchideti 
toate portierele si apasati 
butonul 

Portierele se vor incuia, luminile de semnalizare 
se vor aprinde o data iar sirena va emite un sunet 
scurt de confirmare.

Telecomanda va emite un sunet scurt iar pe ecran va 
clipi o data iconita portierei si de doua ori iconita de 
semnalizare.

 Contactul si portbagajul se vor bloca dupa 3 sec, portierele se vor incuia 
imediat, iar senzorul de soc se va activa dupa 25 sec.
 Daca autovehicululul are posibilitatea, la armarea sistemului de alarma se va 
activa si inchiderea automata a geamurilor.
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3.  Dezarmarea sistemului

 Cand sistemul este armat, apasati butonul       pentru a dezarma sistemul.

Cand sistemul este armat 
apasati butonul 

Portierele se vor descuia, luminile de semnalizare 
se vor aprinde de 2 ori iar sirena va emite doua 
sunete scurte de confirmare.
In modul silentios sirena nu va scoate nici un 
sunet.

Telecomanda va emite doua sunete scurte iar pe 
ecran vor clipi de doua ori iconitile portierei si cea de 
semnalizare.

4.  Localizarea autovehiculului

 a. Localizarea sonora si vizuala a autovehiculului 
Cand sistemul este armat, dar nu in mod silentios, apasati butonul      , sirena va emite 5 
sunete iar luminile de semnalizare se vor aprinde de 3 ori. 

 b. Localizarea vizuala a autovehiculului
Cand sistemul este armat in mod silentios apasati butonul     , sirena nu va emite nici un 
sunet insa luminile de semnalizare se vor aprinde de 3 ori.
NOTA: puteti utiliza aceasta metoda pentru a verifica daca autovehiculul este in raza de 
actiune a telecomenzii sau nu. Daca va aflati in raza de actiune, telecomanda va emite 
3 sunete scurte, daca nu, aceasta nu va emite nici un sunet.

 c. Alarma de panica din telecomanda
Cand sistemul este armat sau dezarmat, apasati butonul     o data, sirena va suna timp 
de 15 sec. Pentru a opri sirena apasati unul din butoanele:     ,    ,    , sau      .

Cand sistemul este armat 
sau dezarmat apasati 
butonul Sirena va emite 5 sunete iar luminile de semnalizare se vor aprinde de 3 ori.

Sunt aici! Sirena 
va suna
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5.  Deblocarea portbagajului din telecomanda

 Cand motorul este oprit apasati timp de 3 sec butonul           pentru a debloca 
portbagajul. Sirena va emite un sunet de confirmare. 
 Cand sistemul este armat, daca deschideti si inchideti portbagajul, si nici o alta 
portiera nu a fost deschisa in interval de 25 sec, sistemul se va arma iar portierele se vor 
incuia automat.  Daca deschideti oricare dintre portiere in intervalul de 25 sec, sistemul 
se va dezarma automat. 
Daca nici una din portiere nu a fost deschisa, ati deblocat portabagajul din telecomanda 
insa nu l-ati inchis la loc in interval de 25 sec, va fi declansata o alarma.

6. Dezactivarea temporara a senzorului de soc

 Aceasta functie este utila in situatiile in care senzorul de soc poate da alarme 
false, cum ar fi atunci cand parcati masina la aeroport sau intr-o zi cu furtuni cu tunete. 
In aceste cazuri aveti posibilitatea dezactivarii temporare a senzorului.
 Cand sistemul este armat apasati simultan butoanele       si      , telecomanda 
va emite 3 sunete scurte pentru a confirma dezactivarea senzorului de soc. 
 Dupa dezarmarea si rearmarea sistemului senzorul de soc va reveni la modul 
de functionare anterior. 

7. Mod de funtionare anti-deturnare

 Cand motorul autovehiculului este pornit, apasati butonul       de doua ori. 
Luminile de semnalizare se vor aprinde de doua ori iar LED-ul de stare va incepe sa 
clipeasca pentru a indica modul de funtionare anti-deturnare. 15 sec mai tarziu sirena 
va incepe sa sune iar luminile de semnalizare vor clipi continuu. Dupa alte 15 sec, in 
functie de programarea realizata in prealabil, motorul se va opri sau va porni, portierele 
se vor incuia automat, luminile de semnalizare vor clipi iar sirena va suna in continuare.   
 In acest mod de functionare telecomanda va emite sunete scurte timp de 15 
sec si va vibra de 4 ori, iar pe ecranul ei va clipi iconita de semnalizare si cea de pornire 
motor.
 Pentru a parasi modul de functionare anti-deturnare porniti motorul 
autovehiculului si apasati butonul de urgenta de 2 ori.

8. Protejarea portierei soferului in cazul deturnarii

 Sistemul poate distinge portiera soferului de portiera pasagerului. 
 In timpul mersului, daca portiera soferului se deschide si apoi se inchide 
complet sistemul va intra in modul de functionare anti-deturnare. Toate functiile vor 
functiona dupa descrierea de mai sus. 

Atentie!!! Indiferent de motivul declansarii unei alarme, sistemul se va arma automat 
dupa alarma.
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9. Alarma declansata de senzorul de soc

 Cand sistemul este armat, dar nu in mod silentios, iar senzorul de soc 
detecteaza o lovitura usoara asupra caroseriei autovehiculului sirena va emite 12 
sunete scurte, luminile de semnalizare se vor aprinde iar motorul va fi oprit. In acelasi 
timp, telecomanda va emite 15 beep-uri si va vibra de 4 ori, iar pe ecran va clipi iconita        
de semnalizare si iconita        .
 Daca in urmatoarele 15 sec se mai detecteaza o lovitura usoara, sirena va 
suna iar luminile de semnalizare vor clipi timp de 25 sec. In acelasi timp, telecomanda 
va emite 15 beep-uri si va vibra de 4 ori, iar pe ecran va clipi iconita       si cea de 
semnalizare.
 Daca sistemul detecteaza o lovitura in timpul armarii silentioase se vor aprinde 
doar luminile de semnalizare iar pe ecranul telecomenzii va fi afisata si iconita        .

10. LED-ul de stare

 Dupa armarea sistemului LED-ul de stare va clipi periodic pentru confirmare. 
 Daca o alarma este declansata de senzorul de soc, in timp ce sistemul este 
armat, LED-ul de stare va clipi de 2 ori pe secunda pana cand se anuleaza alarma. 
 Daca o alarma este declansata prin deschiderea unei portiere, LED-ul de stare 
va clipi de 3 ori pe secunda.
 Daca sistemul este declansat prin pornirea motorului, apasarea pe pedala de 
frana sau deschiderea portbagajului, LED-ul va clipi de 4 ori pe secunda.

11. Alarma deschidere portbagaj

 Daca incercati sa deschideti portabagajul cand sistemul este armat, sirena va 
incepe sa sune, luminile de semnalizare vor clipi timp de 25 sec iar motorul va fi oprit. In 
acelasi timp, telecomanda va emite 15 beep-uri si va vibra de 4 ori, iar pe ecranul 
iluminat cu rosu va clipi iconita portbagajului si cea de semnalizare, timp de 15 sec.

12. Alarma de urgenta (alerta impostor)

 Cand sistemul este armat: deschideti portiera, porniti motorul sau apasati 
pedala de frana pentru a declansa o alarma. Sirena va suna, luminile de semnalizare 
vor clipi timp de 25 sec, iar motorul va fi oprit. In acelasi timp, telecomanda va emite 15 
beep-uri si va vibra de 4 ori, iar pe ecranul iluminat cu rosu va clipi iconita de 
semnalizare si cea a portierei sau cea de pornire motor, in functie de motivul 
declansarii, timp de 15 sec.

13. Memorie alarme

 Toate alarmele declansate in timp ce sistemul este armat vor fi memorate. 
 Cand utilizati telecomanda pentru a dezarma sistemul sirena va emite 4 sunete 
scurte pentru confirmare.



9

14. Supracomanda de urgenta

 Functia de supracomanda in caz de urgenta poate fi utilizata daca ati pierdut 
telecomanda sau aceasta nu functioneaza corespunzator. 
 Descuiati portiera folosind cheia (sirena va suna), porniti motorul in 
urmatoarele 10 sec, apoi apasati . Sirena se va opri si butonul de urgenta de 2 ori
sistemul se va dezarma.

Important: Instalati butonul intr-un loc ascuns si usor de accesat.

15. Oprirea temporara a alarmei

 Dupa ce a fost declansata o alarma, puteti apasa butonul       sau       pentru a 
opri alarma. Sistemul va ramane armat. Daca nu ati indepartat cauza alarmei aceasta 
va reporni dupa 3 secunde.

16.  Atentionare asupra luminilor uitate aprinse (optional)

 Daca ati parasit autovehiculul si incercati sa armati sistemul, dar ati uitat sa 
stingeti farurile, sirena va emite 7 sunete scurte iar luminile de semnalizare vor clipi de 3 
ori. In acelasi timp telecomanda va emite un sunet lung iar iconita de semnalizare de pe 
ecran va clipi o data.

17. Setari ceas si cronometru

 Apasati butoanele     si     simultan timp de 2 sec, telecomanda va emite un 
sunet scurt iar pe ecran va aparea “SET”. Apasati butonul      pentru a selecta optiunea 
dorita dintre: ceas alarma (A.C.), ceas (CLK) si iesire (EX). Optiunea selectata va clipi 
pe ecran. Apasati butonul     pentru a modifica valorile. Apasati butonul     pentru a 
modifica urmatoarea valoare. 
 Pentru a salva setarile si a iesi din modul de programare apasati din nou 
butoanele     si      simultan timp de 2 secunde. Daca nu este apasat nici un buton timp 
de 10 sec sistemul va salva automat setarea efectuata si va iesi din modul de 
programare, telecomanda va emite un sunet scurt iar pe ecran va clipi “EX”.
 Setare ceas (format 24 ore): 
- cand pe ecran clipeste“CLK” apasati butonul      pentru a intra in modul de programare 
a cronometrului, apoi apasati butonul     pentru a schimba intre ora si minut. Apasati 
butonul     pentru a creste valoarea. Pentru a salva si iesi din modul de programare 
apasati simultan butoanele     si      timp de 2 sec. Telecomanda va emite un sunet scurt 
iar pe ecran se va aprinde scurt “EX”. 

18. Rearmare automata

 Apasati butonul     pentru a dezarma alarma. Daca nici o portiera nu este 
deschisa in 25 sec sistemul se va rearma automat si va incuia portierele, telecomanda 
va emite un sunet scurt pentru confirmare. 
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NOTE: La unele autovehicule nu exista conexiuni de monitorizare a portierelor din 
spate, astfel incat, daca instalati sistemul de alarma auto intr-un astfel de autovehicul, 
sistemul nu va sti daca ati deschis una din portierele din spate, si se va rearma automat 
dupa 25 sec. Daca deschideti doar portierele din spate si le inchideti dupa cele 25 sec 
alarma va fi declansata de senzorul de soc.

19. Alerta portiera deschisa

 In cazul in care armati sistemul din telecomanda iar una dintre portiere nu este 
inchisa complet, dupa 15 sec sirena va suna, luminile de semnalizare se vor aprinde 
timp de 25 sec iar motorul va fi oprit. Telecomanda va emite sunete, va vibra de 4 ori, iar 
pe ecran iconita portierei si cea de semnalizare vor clipi timp de 15 sec.

20. Indicator semnal

 Cat timp sistemul este armat, pe ecranul telecomenzii veti putea vizualiza 
starea semnalului receptionat de la unitatea de control.

Semnal puternic Semnal bun Semnal slab In afara ariei de acoperire

21. Pornirea motorului de la distanta (pentru autovehiculele 
cu transmisie automata)

 A. Cand sistemul este armat apasati butonul             de 
2 ori in 3 sec, sirena va emite un sunet scurt, luminile de 
semnalizare vor clipi o data, telecomanda va emite 3 sunete si 
motorul autovehiculului va porni. Dupa pornirea motorului, 
telecomanda va mai emite 3 sunete iar luminile de semnalizare 
vor clipi la fiecare 2 sec. Ecranul telecomenzii va arata ca in 
imaginea alaturata.

 B. Odata pornit motorul, acesta va functiona dupa cum afost programat 
sistemul (8, 16,  24 sau 60 minute) apoi se va opri iar sistemul va reveni la starea de 
armat. Pentru a opri motorul in acest timp apasati butonul         de pe telecomanda. 
Sirena va emite 3 sunete scurte iar sistemul va reveni la starea de armat.
  Daca frana de mana este eliberata in timp ce incercati sa porniti motorul din C.
telecomanda sirena va emite 3 sunete scurte iar motorul nu va porni.
  Daca doriti utilizarea autovehiculului dupa ce ati pornit motorul din D.
telecomanda, trebuie sa apasati butonul    pentru a dezarma sistemul si descuia 
portierele si pozitionati cheia masinii pe pozitia “ON” a contactului in urmatoarele 30 
sec, altfel motorul se va opri.
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NOTE: 
Daca porniti motorul din telecomanda aceasta va incerca sa-l porneasca de 3 ori. Daca 
nu reuseste va rugam sa verificati conexiunile de pornire motor.
Daca dupa pornirea corespunzatoare a motorului acesta se opreste, va rugam sa 
verificati conexiunea firului mov.

ATENTIE: Asigurati-va ca utilizati functia de pornire motor doar cand cutia de viteze 
este in pozitie neutra sau in pozitia de parcare si frana de mana este trasa.

22. Programarea intervalului de timp pentru incercarea repornirii motorului 
(0.8/1.1/1.4/1.7/2.1/2.4 sec)

 Cand sistemul este dezarmat introduceti cheia in contact si pozitionati-o pe 
pozitia ON, apasati si mentineti pedala de frana, apoi apasati butonul de urgenta 
(programare) de 5 ori. Sirena va emite un sunet scurt pentru a indica intrarea in 
programare a sistemului.
 In programare procedati in felul urmator:
a. apasati butonul de urgenta, sirena va emite un sunet scurt iar luminile de semnalizare 
se vor aprinde o data, indicand selectarea valorii de 0.8 sec.
b. apasati butonul de urgenta din nou, sirena va emite doua sunete scurte iar luminile de 
selmnalizare se vor aprinde de 2 ori, indicand selectarea valorii de 1.1 sec.
c. continuati sa apasati butonul de urgenta pana ajungeti la valoarea de 2.4 sec, sirena 
va emite 6 sunete scurte iar luminile de semnalizare se vor aprinde de 6 ori pentru a 
confirma valoarea selectata.
d. cand valoarea de 2.4 sec este selectata, daca mai apasati o data butonul de urgenta 
setarea va reveni la valoarea de 0.8 sec. 
 Dupa selectarea valorii dorite, eliberati pedala de frana. Sirena va emite doua 
sunete scurte iar sistemul va iesi din modul de programare. 

NOTA: Pentru oricare dintre cele 6 valori sistemul va incerca pornirea motorului de 3 ori. 
Setarea implicita din fabrica este la valoarea de 0.8 sec. La aceasta setare prima 
incercare de pornire a motorului este la 0.8 sec, a doua la 1.1 sec, iar a treia la 1.4 sec. 
Daca este intrerupta alimentarea sistemului, valoarea acestei functii va reveni la 
setarea din fabrica.

23. Pornirea motorului din telecomanda pentru autovehiculele cu transmisie 
manuala

 Pentru a porni motorul unui autovehicul cu transmisie manuala soferul trebuie 
sa seteze sistemul in modul rezervare de fiecare data cand paraseste autovehiculul, 
altfel aceasta optiune nu va functiona.
 Procedura:
- dupa parcarea autovehiculului pozitionati maneta de viteza in pozitia neutra inainte de 
oprirea motorului
- activati frana de mana si eliberati pedala de frana
- scoateti cheia din contact, motorul va continua sa functioneze pentru inca 2 minute
- parasiti autovehiculul si inchideti toate portierele in timpul celor 2 minute. Motorul se va 
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Exemple de cazuri in care optiunea de pornire motor nu va functiona:
- daca in timpul celor 2 minute deschideti o portiera si nu o inchideti pana cand motorul 
se opreste
- daca dupa setarea corecta a sistemului in modul rezervare deschideti o portiera sau 
porniti din nou motorul
- daca apare o alarma de portiera deschisa cand sistemul este armat
- daca nu puteti lasa autovehiculul cu transmisia in pozitie neutra (cand ati parcat intr-o 
panta)

24.Protectie pentru motoarele turbo

 Aceasta functie a fost creata pentru autovehiculele dotate cu motor turbo si 
poate tine motorul pornit pentru o perioada pre-programata de timp dupa ce scoateti 
cheia din contact.
 Cand motorul functioneaza la relanti temperatura sistemului turbo scade 
treptat, eliminand posibilitatea cresterii bruste a temperaturii motorului datorata opririi 
bruste a acestuia, astfel diminuand posibilitatea defectarii motorului. Acest lucru poate 
extinde semnificativ durata de viata a motorului. 
 Daca pedala de frana este apasata in timpul pre-programat de pastrare a 
motorului pornit, sistemul de alarma va opri motorul imediat. 
 Daca pedala de frana este apasata in acelasi moment cu rotirea cheii pe pozitia 
OFF a contactului, sistemul va opri imediat motorul. Aceasta optiune se utilizeaza in 
cazul autovehiculelor cu transmisie manuala, cand nu se doreste pornirea motorului din 
telecomanda.
 In cazul autovehiculelor cu transmisie manuala, dupa oprire, cand setati 
sistemul in modul rezervare, urmati procedura pentru a finaliza setarea, insa daca 
motorul va functiona inca inseamna ca este in modul de protectie.

25. Programarea parametrilor sistemului

 Pentru a intra in programarea sistemului procedati in felul urmator:
- cand sistemul este dezarmat pozitionati cheia in pozitia ON a contactului, apasati si 
mentineti pedala de frana apoi apasati butonul de urgenta de 5 ori. Sirena va emite un 
sunet scurt pentru a confirma intrarea in programare.

A. Setarea timpului de functionare a motorului dupa pornirea din telecomanda
 Cand sistemul este in modul de programare:
- apasati butonul    , sirena va emite 2 sunete scurte, luminile de semnalizare se vor 
aprinde de 2 ori, indicand selectarea valorii de 16 min
- apasati butonul    din nou, sirena va emite 3 sunete scurte, luminile de semnalizare se 
vor aprinde de 3 ori, indicand selectarea valorii de 24 min
- apasati butonul    din nou, sirena va emite 4 sunete scurte, luminile de semnalizare se 
vor aprinde de 4 ori, indicand selectarea valorii de 60 min
- apasati butonul    din nou, sirena va emite un sunet scurt, luminile de semnalizare se 
vor aprinde o data, indicand selectarea valorii de 8 min. Valoarea implicita din fabrica 
este de 8 min. Daca este intrerupta alimentarea sistemului, valoarea acestei functii va 
reveni la setarea din fabrica.
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B. Activarea/dezactivarea functiei de protectie pentru motoarele turbo
 Cand sistemul este in modul de programare:
- apasati butonul    , sirena va emite un sunet scurt, luminile de semnalizare se vor 
aprinde o data, indicand activarea functiei
- apasati butonul     din nou, sirena va emite 2 sunete scurte, luminile de semnalizare se 
vor aprinde de 2 ori, indicand dezactivarea functiei.
 Implicit din fabrica aceasta functie este dezactivata. Daca este intrerupta 
alimentarea sistemului, valoarea acestei functii va reveni la setarea din fabrica.

C. Activare/dezactivare armare automata
 Cand sistemul este in modul de programare:
- apasati simultan butoanele    si    , sirena va emite un sunet scurt, luminile de 
semnalizare se vor aprinde o data, indicand activarea functiei
- apasati simultan butoanele     si     din nou, sirena va emite 2 sunete scurte, luminile 
de semnalizare se vor aprinde de 2 ori, indicand dezactivarea functiei.
 Implicit din fabrica aceasta functie este dezactivata. Daca este intrerupta 
alimentarea sistemului, valoarea acestei functii va reveni la setarea din fabrica.

D. Setarea timpului de functionare a motorului pentru functia de protectie (1, 2 
sau 3 minute)
 Cand sistemul este in modul de programare:
- apasati butonul           , sirena va emite un sunet scurt, luminile de semnalizare se vor 
aprinde o data, indicand selectarea valorii de 1 min
- apasati butonul          din nou, sirena va emite 2 sunete scurte, luminile de 
semnalizare se vor aprinde de 2 ori, indicand selectarea valorii de 2 min
- apasati butonul          din nou, sirena va emite 3 sunete scurte, luminile de 
semnalizare se vor aprinde de 3 ori, indicand selectarea valorii de 3 min
 Implicit din fabrica timpul de functionare este setata la 2 min. Daca este 
intrerupta alimentarea sistemului, valoarea acestei functii va reveni la setarea din 
fabrica.

E. Activarea/dezactivarea inchiderii centralizate la dublu impuls
 Cand sistemul este in modul de programare:
- apasati butonul   , sirena va emite un sunet scurt, luminile de semnalizare se vor 
aprinde o data, indicand activarea functiei
- apasati butonul   , sirena va emite 2 sunete scurte, luminile de semnalizare se vor 
aprinde de 2 ori, indicand dezactivarea functiei
 Implicit din fabrica aceasta functie este dezactivata. Daca este intrerupta 
alimentarea sistemului, valoarea acestei functii va reveni la setarea din fabrica.

 Dupa finalizarea programarii sistemului eliberati pedala de frana pentru a iesi 
din modul de programare.
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26. Parametri setati prin jumperi

Tabel jumperi (setari din fabrica)

P1   Mod tahometru dezactivat
P2   Monitorizare portiera (-)
P3   Inchidere centralizata electrica
P4   Oprire motor

Mod tahometru activat
Monitorizare portiera (+)
Inchidere centralizata pneumatica
Motor pornit (mod anti-deturnare)

P1: cand este activat modul tahometru firul mov al 5P trebuie conectat la firul 
tahometrului. (vezi diagrama de conexiuni)

P2: selectati acest parametru in functie de optiunile autovehiculului dvs.

P3: selectati acest parametru in functie de tipul inchiderii centralizate cu care este dotat 
autovehiculului dvs.

P4: selectati acest parametru in functie de modul dorit de functionare in cazul modului 
de functionare anti-deturnare

27. Obtinerea informatiilor de la tahometru

 Firul mov (din cablul cu 5 fire) este utilizat pentru detectarea pornirii motorului 
de la distanta. Dupa conectarea firului la senzorul tahometrului sistemul de alarma va 
primi informatii privind viteza de rotatie a motorului, in functie de modelul masinii.
- pozitionati cheia pe pozitia ON a contactului
- apasati pedala de frana
- pastrati pozitia neutra a schimbatorului de viteza
- apasati butonul de urgenta timp de 5 sec, luminile de semnalizare se vor aprinde o 
data (pentru 2 sec) 
- apasati butonul     de 2 ori consecutiv
- obtinerea de informatii de la tahometru este gata atunci cand luminile de semnalizare 
se vor aprinde de 3 ori in 2 sec. Nu scoateti cheia din contact pana cand procedura nu 
este finalizata. 
 Daca procedura a esuat luminile de semnalizare se vor aprinde de 5 ori.

28. Incuierea/descuierea automata a portierelor

 Inchiderea centralizata a portierelor va fi activata automat atunci cand apasati 
pedala de frana, dupa 15 sec de la pornirea motorului si inchiderea tuturor portierelor. 
 Inchiderea centralizata a portierelor va fi dezactivata automat atunci cand 
scoateti cheia din contact.
 Daca una din portiere nu este inchisa cand apasati pedala de frana dupa 15 
sec de la pornirea motorului luminile de semnalizare se vor aprinde o data iar sirena va 
emite 3 sunete scurte pentru a aminti utilizatorului ca portierele nu s-au incuiat.
 Puteti incuia/descuia portierele si prin apasarea butoanelor      si      de pe 
telecomanda in timpul mersului.
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29. Activarea iesirii de inchidere a geamurilor

 In cazurile in care utilizatorul uita sa inchida toate geamurile inainte de armarea 
sistemului, aceasta functie le va inchide automat pentru a preveni eventuale pierderi.
 Functia de inchidere automata a geamurilor este diponibila daca autovehiculul 
este dotat cu gemuri electrice si modul de inchidere a acestora.

30. Memorie in cazul lipsei alimentarii

 Indiferent de cate ori este deconectata bateria autovehiculului, sistemul isi va 
pastra starea 5 secunde dupa reconectarea acesteia.

31. Mod valet

 Acest mod este util in cazurile in care nu este avantajoasa armarea alarmei, 
cum ar fi la spalatoria auto. 
 In modul valet toate functiile de securitate ale alarmei vor fi dezactivate 
ramanand doar optiunea de a intra in masina fara cheie.
 Cat timp sistemul este dezarmat sau motorul este oprit, apasati butonul de 
urgenta de 5 ori, cand portierele sunt inchise, sirena va emire un sunet scurt pentru a 
confirma intrarea sistemului in mod valet.
 Cand deconectati unitatea de control de la sursa de alimentare sistemul va iesi 
din modul valet.

32. Activarea/dezactivarea vibratiilor telecomenzii

 Aceasta functie este utila cand va aflati in zone zgomotoase si nu puteti auzi 
avertismentele sonore emise de telecomanda. Puteti dezactiva aceasta functie daca 
nu o considerati necesara sau pentru a prelungi autonomia bateriei telecomenzii.
 Pentru a activa/dezactiva aceasta functie, cand sistemul este dezarmat, 
apasati simultan butoanele            si      . Telecomanda va emite 2 sunete scurte pentru 
a confirma dezactivarea vibratiilor si doar un sunet pentru a confirma activarea 
acestora.
 
33. Alerta portiera deschisa (programabila)

 Daca se deschide o portiera in timpul mersului luminile de semnalizare se vor 
aprinde pentru a avertiza ceilalti participanti la trafic.
 Pentru a activa sau dezactiva aceasta functie procedati in felul urmator: cand 
sistemul este dezarmat deschideti portiera apoi apasati butonul de urgenta de 5 ori; 
sirena va emite 2 sunete scurte iar functia va fi activata/dezactivata dupa inchiderea 
portierei.

34. Invatarea unei telecomenzi in sistem

 Sistemul este proiectat sa poate invata codurile a doua telecomenzi. 
 Va recomandam stergerea codurilor memorate deja in unitatea de control 
inainte invatarii unei telecomenzi noi.
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 Procedura de invatare a unei telecomenzi este urmatoarea:
- cand sistemul este dezarmat rotiti cheia in contact pe pozitia ON apoi pe OFF de 3 ori 
apoi lasati-o pe ON. Sirena va emite un sunet scurt 
- apasati butonul de urgenta timp de 5 sec, sirena va emite 2 sunete scurte iar LED-ul de 
stare se va aprinde pentru a indica faptul ca sistemul este in modul de invatare si toate 
codurile existente in memorie au fost sterse.
- apasati butonul      de pe prima telecomanda; sirena va emite un sunet scurt pentru a 
confirma invatarea primei telecomenzi
- apasati butonul         de pe a doua telecomanda
- dupa invatarea celei de-a doua telecomenzi sistemul va iesi din modul de invatare iar 
sirena va emite 3 sunete scurte

NOTA: asigurati-va ca nu sunteti intr-o zona cu frecvente radio puternice iar distanta 
dintre unitatea de control si telecomanda sa fie de cel putin 2.5 m in timpul procesului de 
invatare, altfel procedura poate esua.

35. Probleme si solutii

1. Dupa instalarea unitatii de control sirena suna continuu si nu poate fi oprita din 
telecomanda
- verificati conexiunea mufei sirenei
- verificati toate conexiunile sa fie realizate corect
- verificati siguranta sa nu fie arsa
- verificati daca unitatea de control se potriveste cu telecomenzile
- daca utilizati o sirena suplimentara verificati-o

2. Cand autovehiculul este parcat pe marginea drumului si sistemul este armat, sirena 
suna la trecerea prin apropiere a fiecarui autovehicul greu sau de mari dimensiuni
- reduceti sensibilitatea senzorului de soc

3. Sirena nu suna la declansarea unei alarme
- verificati sa nu fie o problema cu sirena
- verificati conexiunea dintre sirena si unitatea de control

4. Raza de actiune a telecomenzii este prea mica
- verificati ca modulul de transmisie sa fie montat in locul optim (recomandam montarea 
acestuia in spatele oglinzii retrovizoare)
- verificati starea bateriei telecomenzii, sa nu fie scazuta
- verificati conexiunea dintre modulul de transmisie si unitatea de control
- verificati ca telecomanda sa nu fie defecta
* pentru a afla daca telecomanda are o problema comparati-o cu cealalta

5. Dupa 10 sec de la armarea sistemului sirena incepe sa sune si nu se mai opreste 
chiar si dupa armarea/dezarmarea sistemului
- verificati sa nu fie o problema cu senzorul de soc
- verificati ca sensibilitate senzorului de soc sa nu fie prea mare
- verificati conexiunile
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6. Motorul nu porneste la comanda din telecomanda
- verificati conexiunea firelor
- verificati bateria autovehiculului
- verificati daca cheia autovehiculului este cu chip. In acest caz trebuie sa instalati un 
modul suplimentar
- verificati ca firul mov sa fie conectat corect
- verificati daca s-a activat modul de pornire motor pentru autovehiculele cu transmisie 
manuala

7. Inchiderea centralizata din telecomanda nu functioneaza corespunzator
- verificati functionarea actuatoarelor
- verificati conexiunile si sigurantele. Daca siguranta este arsa inseamna ca este o 
problema cu instalarea sistemului, verificati din nou conexiunile
- consultati atent diagrama de conexiuni

36. Continutul pachetului

- unitate de control
- 2 telecomenzi
- cabluri conexiuni
- indicator LED
- buton de urgenta (programare)
- sirena
- senzor de soc
- antena
- releu conexiuni
- incarcator auto pentru telecomanda
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Diagrama de conexiuni
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