SCHEMAT POD£¥CZENIA AUTOALARMU

INSTRUKCJA OBS£UGI I INSTALACJI
AUTOALARMU STEELI MEN
DLA PILOTA DWUPRZYCISKOWEGO

B

CENTRALA ALARMOWA

A

CZARNY
ANTENA ODBIORCZA ( NIE POD£¥CZAÆ)!

pomarañczowy
bia³y
¿ó³ty
10A
pom./czarny
bia³o/czarny
¿ó³to/czarny

STEROWANIE ZAMKA
CENTRALNEGO

DIODA LED

(-) CZARNY MASA
(+) BR¥ZOWY ŒWIAT£A
7,5A

CZUJNIK

(+) BR¥ZOWY ŒWIAT£A

MASA
POJAZDU

7,5A
MAX 300 mA (-)
MAX 500 mA (-)

ZIELONY KANA£ DODATKOWY
¯Ó£TY BLOKADA

(+) CZERWONY ZASILANIE

MAX 2 A (+)

+12V
AKUMULATOR

DODATKOWY
PRZEKA•NIK
(OPCJA)

BEZP. 15 A

RÓ¯OWY SYRENA ALARMOWA
85

(-) NIEBIESKI WY£¥CZNIKI DRZWI

30

STEROWANE MAS¥
87

87A

DO STEROWANIA
ROZRUSZNIKA
LUB POMPY PALIWA

86

(+) BIA£Y STACYJKA

DO STACYJKI
PRZEKA•NIK W KOMPLECIE

PEDA£ HAMULCA

(+) POMARAÑCZOWY
POD£¥CZYÆ DO
ŒWIATE£ STOP

¯ARÓWKA ŒWIATE£
STOPU

Uwaga! Usterki wynikaj¹ce z niew³aœciwej instalacji Autoalarmu
nie podlegaj¹ reklamacji

ZA£¥CZANIE SYTEMU ALARMOWEGO
Po zamkniêciu wszystkich okien, drzwi lekko nacisn¹æ przycisk A pilota. Syrena i œwiat³a
potwierdz¹ za³¹czenie jednym krótkim impulsem. Zintegrowanie systemu z centralnym
zamkiem (opcja) spowoduje przy za³¹czeniu zamkniêcie drzwi chronionego pojazdu.Dioda
LED zaczyna mrugaæ. Czas uzbrojenia systemu (3 sek.).
WY£¥CZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO
Nacisn¹æ lekko przycisk A pilota. Syrena i œwiat³a potwierdz¹ stan wy³¹czenia dwoma
krótkimi impulsami . Zamek centralny odblokuje wszystkie drzwi (opcja). Dioda LED
zgaœnie.
WOLNY KANA£ / OTWIERANIE BAGA¯NIKA / OPCJA
Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk A pilota przez ok. 3 sek. Po tym czasie (jeœli na przyk³ad.
si³ownik klapy baga¿nika jest pod³¹czony do systemu) nast¹pi jego otwarcie. Funkcja
dzia³a niezale¿nie od stanu w³¹czenia / wy³¹czenia alarmu.
FUNKCJA PANIC / SZUKA NIE SAMOCHODU NA PARKINGU
W sytuacji zagro¿enie lub próby odnalezienia samochodu na parkingu mo¿na wykorzystaæ
alarm w celu odstraszenia b¹dŸ zwrócenia uwagi. Nale¿y krótko nacisn¹æ przycisk B
pilota. Syrena i œwiat³a zostan¹ w³¹czone. Drzwi pojazdu, o ile alarm wspó³pracuje z
centralnym zamkiem, pozostan¹ nadal zablokowane jeœli alarm by³ za³¹czony. Natomiast
jeœli autoalarm by³ wy³¹czony to drzwi zostan¹ zamkniête. Czas generowania sygna³u
optyczno-d¿wiêkowego wynosi 30 sek. Mo¿na ten czas dowolnie skróciæ poprzez
naciœniêcie przycisku A lub B pilota.
AUTOMATYCZNE D•WIÊKOWE (G£OŒNE) ZA£¥CZENIE /
OPTYCZNE (CICHE) WY£¥CZENIE
System potwierdza za³¹czenie lub wy³¹czenie syren¹ i œwiat³ami (g³oœne). Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ potwierdzenia tylko przy pomocy œwiate³ (ciche). Zmianê sposobu sygnalizacji
u¿ytkownik dokonuje samodzielnie poprzez jednoczesne naciœniêcie przycisków A i B
pilota. Zmianê stanu alarmowania system potwierdza dwukrotnym migniêciem œwiate³. W
tym trybie pracy(cichy) mo¿na równie¿ wyszukaæ samochód na parkingu. W tym celu
nale¿y ponownie nacisn¹æ przyciski A i B pilota.System potwierdzi szukanie pojazdu
poprzez 10 krotne b³yœniecie œwiat³ami.
CZAS ALARMOWANIA
Niezale¿nie od trybu za³¹czania lub wy³¹czania systemu (ciche lub g³oœne) czas
alarmowania wynosi 30 sekund.
ANTYPORWANIE
Funkcja ta jest mo¿liwa do uaktywnienia tylko przy za³¹czonej stacyjce poprzez
jednoczesne naciœniêcie i przytrzymanie przez ok. 2 sekundy przycisków A i B pilota.
System potwierdzi aktywacjê poprzez trzykrotne b³yœniecie œwiat³ami. Po ok. 15 sek. od
uaktywnienia funkcji antyporwania syrena alarmowa zacznie sygnalizowaæ oraz za³¹czy sie
blokada silnika. Funkcja do wykorzystania tylko na odpowiedzialnoœæ u¿ytkownika!
Zabroniona w krajach EU.

SAVE LOCK
Funkcja realizowana gdy do systemu pod³¹czony jest centralny zamek (opcja). Centralny
zamek zamknie siê automatycznie po rozpoczêciu jazdy (stacyjka za³¹czona) i pierwszym
naciœniêciu peda³u hamulca. Gdy w czasie jazdy otworzymy drzwi i zamkniemy je
ponownie, zamek centralny zamknie siê przy ponownym naciœniêciu hamulca. Otwarcie
automatyczne centralnego zamka nast¹pi w chwili wy³¹czenia stacyjki.
AUTOMATYCZNE PONOWNE ZA£¥CZENIE
Funkcja ta zabezpiecza u¿ytkownika przed przypadkowym wy³¹czeniem systemu tzn. jeœli
zostanie naciœniêty przycisk A pilota na przyk³ad. przy wk³adaniu kluczyków do kieszeni,
przez bawi¹ce siê dziecko lub inne wydarzenie system automatycznie po15 sek. za³¹czy
siê sygnalizuj¹c jednokrotnym pikniêciem syreny i mrugniêciem œwiate³. Jeœli w ci¹gu 15
sek. po wy³¹czeniu system wykryje zmianê stanu czujników (otwarcie drzwi, klap
baga¿nika lub silnika, w³¹czenie stacyjki) funkcja ponownego za³¹czenia zostanie
zablokowana. Ponowne za³¹czenie systemu jest mo¿liwe tylko za pomoc¹ pilota.
AWARYJNE WY£¥CZENIE
W przypadku awarii lub zgubienia pilota, alarm mo¿na wy³¹czyæ w nastêpuj¹cy sposób:
- otwórz drzwi (alarm siê za³¹czy)
- kluczyk w³ó¿ w stacyjkê i przekrêcaj 5 razy w pozycjê w³¹czona-wy³¹czona z 1 sek.
przerwami.
Jeœli operacja awaryjnego wy³¹czenia zostanie wykonana prawid³owo system wy³¹czy siê
po ok. 20 sekundach.
AUTOMATYCZNE TESTOWANIE ALARMU
Po w³¹czeniu, jeœli system wykryje zmianê stanu czujników (otwarcie drzwi, klap baga¿nika
lub silnika), bêdzie alarmowa³ po ok. 45 sekundach syren¹ i œwiat³ami. Sygnalizacja
wy³¹czy siê po ustaniu przyczyny lub przy pomocy pilota.
SYGNALIZACJA DIOD¥ LED STANÓW ALARMU
1. Alarm za³¹czony
- dioda LED 1 b³ysk/sek.
2. Alarm wy³¹czony
- dioda LED nie œwieci siê
3. Alarm wzbudzony
- dioda LED œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym
4. Alarm (samoza³¹czenie) - dioda LED 3 b³yski/sek.
PAMIÊÆ ALARMU
System w czasie wy³¹czania pilotem poinformuje czy dzia³a³ podczas naszej
nieobecnoœci.Pamiêæ alarmu jest sygnalizowana poprzez pikniêcia syren¹ alarmow¹.Trzy
pikniêcia - system wzbudzony od wejœcia czujnika dodatkowego.Cztery pikniêcia - system
wzbudzony od wejœcia wy³¹czników drzwi, maski, baga¿nika. Piêæ pikniêæ - system
wzbudzony od czujnika spadku napiêcia.
PROGRAMOWANIE PILOTÓW DO CENTRALI
System mo¿e byæ obs³ugiwany maksymalnie przez 6 pilotów.
Procedura dokodowywania pilota do systemu:
1. W czasie 15 sek. przekrêæ kluczykiem w stacyjce 5 razy do pozycji w³¹czona-wy³¹czona
i pozostaw kluczyk w pozycji w³¹czona.Syrena alarmowa i œwiat³a potwierdz¹ otwarcie
procedury kodowania pilotów przez jednokrotne pikniêcie.
2. Naciœnij przycisk A pilota, który chcesz dokodowaæ. Alarm potwierdzi poprawnoœæ
dokodowania poprzez dwukrotne pikniêcie syreny alarmowej.
3. Dokodowuj¹c kolejne piloty do systemu (max 6 szt.) postêpuj jak w pk. 2.
4. Zakoñcz procedurê kodowania pilotów przez wy³¹czenie stacyjki.
WYPROGRAMOWANIE PILOTÓW Z CENTRALI
Procedura wykodowywania pilotów z systemu:
1. W ci¹gu 15 sek. przekrêæ kluczykiem w stacyjce 10 razy do pozycji w³¹czonawy³¹czona i pozostaw kluczyk w pozycji w³¹czona. Syrena alarmowa piknie 1 raz i
œwiat³a potwierdz¹ 5 krotnym mrugniêciem wykasowanie wszystkich pilotów z pamiêci
systemu alarmowego.

UWAGA !
Pilot zasilany jest dwiema bateriami typu: 2016 ( 3 V ).
Baterie nale¿y wymieniæ gdy zasiêg pilota zacznie siê istotnie skracaæ lub gdy dioda LED w
pilocie bêdzie s³abo widoczna.
NIE WYRZUCAÆ BATERII DO KOSZA !

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela 12 miesiêcy gwarancji na poprawne dzia³anie urz¹dzenia

Data monta¿u

Numer urz¹dzenia

Podpis i stempel serwisu lub instalatora

Marka samochodu

Nr rejestracyjny

Imiê i nazwisko
Zapozna³em siê z warunkami gwarancji
(podpis w³aœciciela)

Dodatkowe wyposa¿enie
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