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Introducere

 Modulul PNI BPS01 este utilizat atunci cand instalati un dispozitiv de pornire a 
motorului dotat cu sistem de verificare bazat pe unde RF (radio frecventa). Acest tip de 
sistem utilizeaza un chip, incorporat in cheia autovehiculului, ce transmite un semnal 
RF. Acest semnal este receptionat printr-o antena (bobina) aflata in jurul contactului si 
apoi trimis catre sistemul de imobilizare. La receptia semnalului corect, sistemul de 
imobilizare va activa contactul si/sau sistemul de alimentare cu carburant. 
 Daca se incearca o pornire a motorului dar sistemul de imobilizare nu primeste 
semnalul corect, acesta poate bloca contactul si chiar sistemul de alimentare cu 
carburant, astfel facand imposibila pornirea motorului de la distanta.
 Modulul BPS01 este utilizat pentru a ocoli sistemul de imobilizare atunci cand 
utilizati pornirea de la distanta, pastrand integritatea setarilor din fabrica a 
autovehiculului. 
 Cand sistemul de pornire motor de la distanta nu este utilizat, sistemul de 
imobilizare functioneaza asa cum a fost setat din fabrica. 

Cablu 6 fire

Rosu (+) intrare 12V - conectati acest fir la o sursa constanta de 12V
Albastru (-) intrare stare - conectati acest fir la iesirea (-) de pornire motor
Roz (+) intrare contact - conectati acest fir la contactul autovehiculului
Negru (-) masa - conectati acest fir la masa 
Mov (+) intrare keysense - conectati acest fir la iesirea pozitiva keysense a 
autovehiculului
Verde (-) intrare keysense - conectati acest fir la iesirea negativa keysense a 
autovehiculului

Cablu 3 fire

Negru si Rosu/Negru - ambele fire sunt pentru antena
Negru/alb - consultati diagrama alternativa de conexiuni

Variante de conectare a modulului

 Tineti minte ca instructiunile descrise in varianta standard de conectare a 
modulului vor functiona pentru majoritatea autovehiculelor, insa unele sisteme de 
imobilizare vor avea nevoie de o varianta alternativa de conectare datorita modului de 
montaj, diferentelor de design sau pierderilor RF.

Important: 
 Inainte de a instala modulul informati clientul despre memorarea cheilor 
existente in sistem. Daca se achizitioneaza o noua cheie asigurati-va sa memorati 
codul acesteia in sistemul de imobilizare al autovehiculului. In cazul multor 
autovehicule cheia noua trebuie introdusa in sistem de catre dealer.
 Unii producatori de autovehicule cer memorarea tuturor cheilor odata. Astfel, 
daca se adauga chei ulterior, toate cele memorate vor fi sterge apoi rememorate in 
sistem.
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Varianta standard de conectare

BPS01
Inel receptor
al modulului

Negru/alb
Negru

Negru/rosu

Cheie

Jumper

Jumper
(vedere detaliata din lateral)

Verde - neutilizat
Mov - neutilizat
Negru - masa
Roz - neutilizat
Albastru - iesire pornire motor de la distanta
Rosu - +12V constant

1. Deschideti modulul BPS01 si introduceti cheia prin receptorul marcat cu negru, ca in 
imaginea de mai sus.
2. Inchideti modulul. Acest lucru va mentine cheia in pozitie.
Important: Cand utilizati aceasta metoda de conexiune asigurati-va ca modulul BPS01 
se afla in fata contactului auto. NU trebuie sa fie deasupra sau sub el. 

3. Desfaceti consola volanului si plasati inelul receptor al modulului in jurul contactului 
apoi conectati-l la modulul BPS01.
4. Conectati cablul cu 6 pini la modul.
5. Introduceti mufa cu 6 pini in modul, apoi conectati firele necesare la conexiunile 
indicate.
6.Testati functionarea inainte de reasamblarea consolei volanului.
7. Reasamblati consola volanului.

Contact autovehicul

Inel receptor
al modulului

Inel receptor 
din fabrica

CorectIncorect
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Varianta alternativa de conectare nr. 1

 Aceasta varianta de conectarea va functiona doar cu sistemele de imobilizare 
ce au antena cu 2 fire. 
 Nu putem garanta functionarea acestei variante cu toate tipurile de sisteme de 
imobilizare datorita diferentelor dintre sistemele de transmisie.

NOTA: Aceasta varianta nu va functiona pentru autovehiculele europene.

Transmitator 
din fabrica

Jumper
(vedere detaliata din lateral)

Inel receptor 
din fabrica

Verde - neutilizat
Mov - neutilizat
Negru - masa
Roz - neutilizat
Albastru - iesire pornire motor de la distanta
Rosu - +12V constant

BPS01

Negru/alb

Negru

Negru/rosu

Cheie

Jumper

Taiati firele si aruncati 
antena modulului

1. Deschideti modulul BPS01 si introduceti cheia prin receptorul marcat cu negru, ca in 
imaginea de mai sus.
2. Inchideti modulul. Acest lucru va mentine cheia in pozitie.
3. Desfaceti consola volanului si localizati firele antenei transmitatorului din fabrica. 
4. Desfaceti inelul receptor din fabrica si taiati unul din fire in doua.
5. Introduceti mufa cu 3 pini in modul apoi conectati firele urmand diagrama de mai sus.
6. Introduceti mufa cu 6 pini in modul apoi conectati firele necesare la conexiunile 
indicate.
7.Testati functionarea inainte de reasamblarea consolei volanului.
8. Reasamblati consola volanului. 
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Varianta alternativa de conectare nr. 2

 Aceasta varianta de conectare va functiona doar cu sistemele de imobilizare 
ce au antena cu 2 fire. 
 Nu putem garanta functionarea acestei variante cu toate tipurile de sisteme de 
imobilizare datorita diferentelor dintre sistemele de transmisie.

NOTA: Aceasta varianta nu va functiona pentru autovehiculele europene.

Transmitator 
din fabrica

Jumper
(vedere detaliata din lateral)

Inel receptor 
din fabrica

Verde - neutilizat
Mov - neutilizat
Negru - masa
Roz - neutilizat
Albastru - iesire pornire motor de la distanta
Rosu - +12V constant

BPS01

Negru/alb

Negru

Negru/rosu

Cheie

Jumper

Taiati firele si aruncati 
antena modulului

1. Deschideti modulul BPS01 si introduceti cheia prin receptorul marcat cu negru, ca in 
imaginea de mai sus.
2. Inchideti modulul. Acest lucru va mentine cheia in pozitie.
3. Desfaceti consola volanului si localizati firele antenei transmitatorului din fabrica. 
4. Desfaceti inelul receptor din fabrica si taiati unul din fire in doua.
5. Introduceti mufa cu 3 pini in modul apoi conectati firele urmand diagrama de mai sus.
6. Introduceti mufa cu 6 pini in modul apoi conectati firele necesare la conexiunile 
indicate
7.Testati functionarea inainte de reasamblarea consolei volanului
8. Reasamblati consola volanului. 



5

Setare Jumper

 Din fabrica, jumper-ul modulului este setat pe pozitia 2, de 60 depanari (ca in 
diagramele anterioare). Mutand jumper-ul pe pozitia 1 modulul va functiona cu 18 
depanari.
 Puteti utiliza 18 depanari pentru autovehiculele din America sau Asia, dar 
pentru cele din Europa este necesara setarea de 60 depanari. Aceasta setare va fi mai 
sensibila la detectarea cheii.

Intrari keysense

 Unele autovehicule nu pot functiona cu  chei odata (exemplu: Ford doua
Escape, Mazda Tribute). Acestea vor prezenta in plus un fir keysense care trebuie 
conectat, in functie de polaritate, la firul verde (-) sau la cel mov (+) al modulului B 01 PS
pentru functionarea corespunzatoare a pornirii motorului de la distanta. 
 Cand modulul BPS01 detecteaza un semnal pe firul keysense va decupla 
automat astfel incat autovehiculul sa detecteze doar cheia introdusa in contact.

Intrare contact
 
 Unele autovehicule nu suporta schimbarea codului cheii in timpul unui ciclu de 
functionare (exemplu: seria Mercedes ML). Conectand firul roz al modulului BPS01 la 
contactul autovehiculului va mentine modulul activat pe toata durata de functionare a 
motorului, chiar si dupa introducerea cheii in contact.
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