Samochodowy System Alarmowy

tytan DS300-PAXX-1400
Instrukcja Obs³ugi

Programowanie prywatnego kodu awaryjnego PIN
Aby zaprogramowaæ swój w³asny prywatny kod autoryzacji PIN nale¿y :
1. Wprowadziæ alarm w tryb warsztatowy.
2. Przy w³¹czonym zap³onie wcisn¹æ przycisku autoryzacji (miejsce ukrycia przycisku musi wskazaæ
monta¿ysta) i trzymaæ wciœniêty a¿ LED zacznie szybko
mrugaæ. Puœciæ przycisk , LED zgaœnie.
3. Gdy LED zacznie œwieciæ wcisn¹æ przycisk autoryzacji tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu
( fabrycznie kod jest ustawiony na 1111). Po ka¿dym wciœniêciu przycisku LED przygasa na chwilê.
Je¿eli w ci¹gu 5sek. ( w czasie œwiecenia LED ) nie wciœniemy przycisku funkcja programowania
zostanie anulowana. Dotyczy to ka¿dej cyfry kodu (zakres cyfr od 1 do 9). Gdy nie wciœniemy przez
3sek. kolejny raz przycisku, LED zgaœnie na ok. 3sek. i po chwili zapali siê ponownie.
4. Powtórzyæ czynnoœæ z pkt.3 dla pozosta³ych 3 cyfr kodu.
5. Jeœli kod jest prawid³owy alarm odezwie siê 3-krotnym dŸwiêkiem syrenki.
6. Gdy LED zapali siê ponownie powtórzyæ czynnoœæ z pkt. 3,4 wciskaj¹c
przycisk odpowiedni¹ liczbê razy (podaæ nowy kod).
7. Po wprowadzeniu nowego kodu alarm wyœwietli miganiem LED (syrenka odezwie
siê krótkim dŸwiêkiem na pocz¹tku wyœwietlania ka¿dej cyfry) wybrane cyfry.
8.Po wyœwietleniu ostatniej 4-tej cyfry kodu i up³ywie 2s, syrenka 3-krotnym
dŸwiêkiem potwierdzi koniec programowania i alarm opuœci tryb warsztatowy.

UWAGA ! Korzystanie z funkcji antynapadowej oraz automatycznego zamykania zamka
w czasie jazdy, jak równie¿ korzystanie z g³oœnego potwierdzania w³¹czania/wy³¹czania
alarmu jest dozwolone tylko w krajach, w których nie obowi¹zuj¹ przepisy Regulaminu
97EKG ONZ. W przeciwnym wypadku homologacja zamontowanego
Samochodowego Systemu Alarmowego tytan DS300 staje siê niewa¿na.
Producent informuje, i¿ w Polsce jak i w ca³ej Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ przepisy
Regulaminu 97EKG ONZ..

Pilot A-4

Sygnalizacja manewru cofania
Jeœli przewód bia³o-fioletowy (pin8) zostanie pod³¹czony tak aby przy zapalonym œwietle cofania
(w³¹czenie wstecznego biegu) pojawia³o siê na nim napiêcie +12V istnieje mo¿liwoœæ sygnalizacji
manewru cofania. Nale¿y wtedy przy za³¹czonym zap³onie i w³¹czonym wstecznym biegu wcisn¹æ
przycisk pilota. Manewr cofania bêdzie sygnalizowany krótkim powtarzanym co 1sek. dŸwiêkiem
syrenki.

Stan warsztatowy
W razie koniecznoœci pozostawienia pojazdu w warsztacie mo¿emy system alarmowy zablokowaæ.
Nie musimy informowaæ obs³ugi o zainstalowanym alarmie i zostawiaæ pilota. Pojazd nie jest w tym
stanie chroniony i zawsze go mo¿na uruchomiæ. Aby wprowadziæ system w stan warsztatowy
(musi byæ autoryzowany antynapad) nale¿y :
- 2 razy szybko w³¹czyæ i wy³¹czyæ zap³on (nie uruchamiaæ pojazdu)
- W czasie mrugania diody sygnalizacyjnej (trwa to ok 5sek.) wciskamy na ok. 3sek. ukryty przycisk
autoryzacji. Potwierdzeniem wejœcia w stan warsztatowy bêdzie zgaœniêcie diody LED i dŸwiêk syrenk¹.
W trybie warsztatowym po ka¿dym wciœnieciu przycisku pilota alarm sygnalizuje stan
zablokowania 3-krotnym dŸwiêkiem syrenki. Dzia³a funkcja zamykania/otwierania
centralnego zamka (wcisn¹æ dwa przyciski jednoczeœnie).
Wyjœcie z trybu warsztatowego:
- w³¹czyæ zap³on
-7 razy wcisn¹æ przycisk autoryzacji.
LED mrugnie 1 raz. Alarm powróci do normalnego stanu.
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- w³¹czenie alarmu,

- wy³¹czenie alarmu,

- sterowanie dodatkowym kana³em

-- Sterowany pilotami radiowymi ( 2 piloty + opcjonalnie pilot antyporwaniowy)
-- Sterowanie centralnym zamkniem
-- Funkcja sterowania komfortem
-- Ochrona wszystkich drzwi, baga¿nika,maski silnika
-- Ochrona wnêtrza pojazdu (wbudowany czujnik ultradŸwiêkowy-opcja)
-- Wspó³praca z czujnikami dodatkowymi (po³o¿enia,mikrofalowy,itp.)
-- Mo¿liwoœæ uzbrojenia systemu z wy³¹czeniem czujników dodatkowych ( z osobami w œrdku).
-- Sygnalizacja wyst¹pienia alarmu.
-- Pamiêæ ¿ród³a 3-ch ostatnich alarmów.
-- Funkcja samouzbrojenia po przypadkowym wy³¹czeniu
-- Sygnalizacja niedomkniêtych drzwi przy w³¹czaniu
-- Funkcja zamyknia centralnego zamka bez w³¹czania alarmu
-- Funkcja antyporwaniowa
-- Funkcja imobilizera
-- Sterowanie kana³em dodatkowym /np. otwarcie baga¿nika,w³¹czenie ogrzewania postojowego)
-- Mo¿liwoœæ ustawienia systemu w stan warsztatowy ( blokada alarmu na czas serwisowania auta)
-- Funkcja awaryjnego wy³¹czenia systemu w przypadku awarii pilota (zwyk³e lub kodowane)
-- Funkcja automatycznego uzbrajania alarmu ( pasywne uzbrojenie)
-- Funkcja automatycznego zamykania centralnego zamka podczas jazdy
-- Obs³uga dwuetapowego otwierania drzwi
-- Funkcja “PANIC”
-- Funkcja ostrzegania - prealarm ( wy³¹czana na ¿¹danie)
-- Sygnalizacja s³abej baterii w pilocie
-- Pamiêæ stanu systemu alarmowego po chwilowym zaniku zasilania
-- Blokowanie uszkodzonych wejœæ alarmowych ( po 4-tym alarmie z jednego wejœcia)
-- Ciche/g³oœne potwierdzanie w³¹czania/wy³¹czania
-- Sygnalizacja manewru cofania (opcja)
-- elastycznoœæ dzia³ania uzale¿niona od indywidulanych wymagañ

INSTRUKCJA OBS£UGI
Uzbrojenie systemu
i zamkniêcie drzwi

Wciskamy przycisk pilota. 2-krotny b³ysk kierunkowskazów (i ewentualnie 2-krotny sygna³ syrenki,
je¿êli ustawiona jest sygnlizacja syren¹) potwierdzi uzbrojenie systemu i zamkniêcie centralnych
zamków w drzwiach (je¿eli istniej¹). Je¿eli auto posiada elektrycznie sterowane szyby, zostan¹ one
domkniête (opcja monta¿owa). Dioda LED bêdzie œwieciæ przez oko³o 10s (czas zale¿y od
ustawionego czasu zamykania szyb) i potem zacznie równomiernie mrugaæ.
Uzbrojenie systemu bez ochrony wnêtrza pojazdu
i zamkniêcie drzwi

Je¿eli chcemy uzbroiæ system z pozostawieniem pasa¿erów w srodku musimy wy³¹czyæ czujnik
ultradŸwiêkowy wykrywaj¹cy ruch wewn¹trz pojazdu. Czujnik wy³¹czymy je¿eli: zaraz po zwyk³ym
uzbrojeniu systemu wciœniemy jednoczeœnie oba przyciski pilota lub przy zwyk³ym uzbrojeniu d³u¿ej
przytrzymamy przycisk pilota (sygnalizacja: 2xsyrenka) . Alarm w drugim przypadku nie bêdzie tak¿e
domyka³ szyb (np. latem).
Rozbrojenie systemu
i otwarcie drzwi

Wciskamy przycisk . B³ysk kierunkowskazów potwierdzi rozbrojenie systemu i otwarcie centralnych
zamków w drzwiach (je¿eli istniej¹). Dioda LED zacznie szybko mrugaæ do chwili otwarcia drzwi
kierowcy lub innych. Jeœli w czasie czuwania systemu wyst¹pi³ alarm to w chwili jego rozbrajania
zostanie to zasygnalizowane 3-krotnym mrugniêciem kierunkowskazów (zamiast 1-krotnym).
UWAGA!!! Je¿eli po rozbrojeniu systemu nie otworzymy drzwi kierowcy nast¹pi ponowne samoczynne
uzbrojenie systemu. W zale¿noœci od sposobu ustawienia alarmu ( funkcja programowalna) otwarcie
baga¿nika lub innych drzwi mo¿e tak¿e anulowaæ samouzbrojenie lub czasowo wstrzymaæ
samouzbrojenie na czas otwarcia baga¿nika (plus 35s po zamkniêciu).Zgaœniêcie LED informuje, ¿e
nie nast¹pi ponowne samouzbrojenie.

Sygnalizacja roz³adowanej baterii w pilocie
System alarmowy wykrywa obni¿one napiêcie baterii pilota i sygnalizuje to przy wy³¹czaniu alarmu
przez zapalenie œwiate³ na 3sek. ( zamiast 0,5s). Nale¿y jak najszybciej wymieniæ bateriê w pilocie.
Uwaga! Jeœli pilot znajduje siê przez d³u¿szy czas w niskiej temperaturze
to system mo¿e chwilowo sygnalizowaæ obni¿one napiêcie.
Awaryjne rozbrojenie alarmu
System alarmowy tytan DS300-P wyposa¿ony jest w funkcjê awaryjnego wy³¹czania niezbêdn¹ w
przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota. W takiej sytuacji nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
1. Otworzyæ drzwi kluczem i wejœæ do samochodu powoduj¹c alarm.
2. W³¹czyæ zap³on (przekrêciæ kluczyk w stacyjce).
3. Wcisn¹æ I trzymaæ ukryty przycisk awaryjny a¿ LED zacznie szybko mrugaæ, wtedy puœciæ przycisk.
4. LED zgaœnie i po chwili zapali siê ponownie.
5. W czasie œwiecenia LED wcisn¹æ przycisk awaryjny tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu (LED
przygaœnie po ka¿dym wciœniêciu). Poczekaæ a¿ LED zgaœnie i po 3sek. zapali siê ponownie.
6. Powtórzyæ czynnoœæ z pkt.5 dla pozosta³ych 3 cyfr.
Jeœli kod jest prawid³owy to alarm zostanie wy³¹czony I przejdzie do trybu warsztatowego !
UWAGA!!! Mo¿na podj¹æ 3 próby podania kodu.
Je¿eli kod fabryczny nie zosta³ zmieniony (tzn. kod=1111) mo¿na tak¿e wy³¹czyæ awaryjnie alarm
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Otworzyæ drzwi kluczem i wejœæ do samochodu powoduj¹c alarm.
2. W³¹czyæ zap³on (przekrêciæ kluczyk w stacyjce).
3. Wcisn¹æ 7 razy ukryty przycisk awaryjny.
Alarm zostanie wy³¹czony I przejdzie do trybu warsztatowego !

Imobilizer
Na Pañstwa ¿yczenie mo¿e zostaæ odblokowany imobilizer. W przypadku uruchomienia funkcji
imobilizera ka¿de wy³¹czenie zap³onu na czas d³u¿szy ni¿ 25sek. lub otwarcie drzwi kierowcy blokuje
pojazd mimo tego, ¿e alarm nie czuwa. Je¿eli alarm by³ uzbrojony i zosta³ wy³¹czony pilotem to po
wejœciu do auta nale¿y wcisn¹æ ukryty przycisk. Stan blokowania pojazdu jest sygnalizowany
zapaleniem LED po w³¹czeniu zap³onu. Po wciœniêciu ukrytego przycisku LED zgaœnie co oznacza
autoryzacjê imobilizera.
Funkcja antynapadowa
Na Pañstwa ¿yczenie mo¿e zostaæ odblokowana Funkcja antynapadowa. Funkcja ta chroni pojazd
przed uprowadzeniem w ten sposób, i¿ aby rozpocz¹æ i kontynuowaæ jazdê po wejœciu do auta nale¿y
wcisn¹æ ukryty przycisk autoryzacji. Doda LED zapalisiê na ok. 2sek. informuj¹c o autoryzacji. Gdy tego
nie zrobimy, albo zostaliœmy zmuszeni do opuszczenia pojazdu wtedy po czasie: 50s -zaczn¹ mrugaæ
œwiat³a awaryjne i bêdzie odzywaæ siêco 2 sek. syrena, 60s -zostanie odciêty zap³on i pojazd zatrzyma
siê. Syrena w³¹czy siê na 30sek. Mo¿na jeszcze raz uruchomiæ auto na ok. 10sek. Dopóki nie zostanie
wciœniêty przycisk autoryzacji nie mo¿na uruchomiæ auta. Antynapad mo¿e te¿ byæ autoryzowany
automatycznie je¿eli zosta³ zakupiony dodatkowy pilot antynapadowy. Wtedy nie musimy po ka¿dym
otwarciu drzwi autoryzowaæ funkcji przyciskiem, nast¹pi to automatycznie przez pilota. Antynapadowa
funkcja mo¿e zostaæ chwilowo uœpiona ( np.odœnie¿enia auta przy pracuj¹cym silniku), gdy po
uruchomieniu silnika,przed up³ywem 10sek, otworzymy drzwi kierowcy i 2-krotnie wciœniemy przycisk
autoryzacji, LED zacznie szybko mrugaæ, mo¿emy zamkn¹æ drzwi. Po wejœciu do auta nale¿y funkcjê
ponownie autoryzowaæ.
UWAGA ! Funkcja antynapadowa i imobilizer s¹ alternatywne. Je¿eli samochód zosta³ zatrzymany to
w przypadku, gdy zosta³ zaprogramowany kod PIN (patrz Prywatny Kod Pin) w celu autoryzacji przycisk
nale¿y wcisn¹æ tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra kodu np. dla cyfr 5 przycisk nale¿y wcisn¹æ 5 razy.

Alarmowanie
Jeœli w czasie czuwania alarmu zostan¹ otwarte którekolwiek drzwi, klapa lub baga¿nik lub bêdzie
wybita szyba alarm rozpocznie alarmowanie przez 30s. W tym czasie bêd¹ mruga³y kierunkowskazy,
w³¹czona bêdzie syrena, LED zacznie mrugaæ dwukrotnie szybciej.Jeœli zosta³o zamontowane
powiadomienie radiowe (opcja) to w³¹czy siê ono powiadamiaj¹c o w³amaniu. Wciœniêcie przycisku
lub
pilota w zasiêgu centrali tylko wy³¹czy alarmowanie, ale alarm bêdzie dalej uzbrojony. Dopiero
nastêpne naciœniêcie przycisku rozbroi system. Jeœli alarm z tej samej przyczyny wzbudzi siê
4 razy wtedy to wejœcie alarmowe zostanie zablokowane. Zapobiega to funkcji ci¹g³ego alarmowania
w przypadku awarii wy³¹cznika lub czujnika..
Sygnalizacja niedomkniêtych drzwi
Jeœli po uzbrojeniu systemu us³yszymy 3-krotny dŸwiêk syrenki (mo¿e byæ ze zw³ok¹) bêdzie to
oznaczaæ, ¿e drzwi, baga¿nik lub klapa silnika s¹ niedomkniête.To wejœcie alarmowe zostanie
zablokowane! Uwaga! Funkcja sygnalizacji ustawiana jest na ¿yczenie.

Funkcja “PANIC”
W czasie, gdy system jest uzbrojony (czuwa) i wciœniemy jednoczeœnie dwa przyciski w pilocie to nat¹pi
15sekundowe w³¹czenie syreny i mruganie kierunkowskazów. Funkcja mo¿e s³u¿yæ do odstraszania
niepo¿¹danych osób lub w celu wezwania pomocy.
Wciœniêcie przycisku
pilota koñczy funkcjê PANIC natychmiast.
Funkcja “PREALARM”
Jeœli zosta³ zamontowany czujnik dodatkowy i pod³¹czony do wejœcia prealarm,np. czujnik mikrofalowy
z ochron¹ wychodz¹c¹ poza bry³ê auta (tzw.dwustrefowy), wtedy naruszenie sterfy wokó³ auta
spowoduje prealarm sygnalizowany 4-krotnym sygna³em syrenki. Trzykrotne wywo³anie prealarmu
w czasie 15sek. spowoduje wzbudzenie alarmu. Jeœli nie chcemy chwilowo u¿ywæ funkcji prealarmu
nale¿y w ciagu 5sek. od uzbrojenia systemu nacisn¹æ przycisk . Alarm potwierdzi wy³¹czenie funkcji
prealarmu przez zapalenie na 3sek. kierunkowskazów.

Ustawienie g³oœnego potwierdzania
Jeœli chcemy mieæ potwierdzanie syren¹ uzbrajania i rozbrajania systemu nale¿y przy w³¹czonym
zap³onie 3-krotnie w ci¹gu 3sek. wcisn¹æ przycisk pilota. LED mrugnie 1 raz potwierdzaj¹c zmianê
ustawienia ( z cichego na g³oœne lub odwrotnie).
Zamkniêcie centralnego zamka bez uzbrajania alarmu
Gdy alarm jest rozbrojony wciœniêcie obu przycisków pilota jednoczeœnie zamyka lub otwiera centralny
zamek w drzwiach. Alarm pozostaje nieuzbrojony.
Zamkniêcie centralnego zamka w czasie jazdy
Gdy w czasie jazdy wciœniemy górny przycisk pilota centralny zamek zamknie siê. Ponowne wciœniêcie
górnego przycisku pilota lub wy³¹czenie zap³onu otworzy centralny zamek. Centralny zamek mo¿e
zostaæ zamkniêty automatycznie 8sek. po w³¹czeniu zap³onu. Funkcja jest programowana na ¿yczenie
klienta. Jeœli po w³¹czeniu zap³onu otwarte zostan¹ drzwi kierowcy przed up³ywem 8sek. to centralny
zamek nie bêdzie automatycznie zamkniêty.

Dwuetapowe otwieranie drzwi
Je¿eli po rozbrojeniu systemu wciœniemy dwa razy przycisk pilota to zostan¹ otworzone centralne
zamki we wszystkich drzwiach, które nie otworzy³y siê przy rozbrajaniu systemu (jest to mo¿liwe w
pojazdach posiadaj¹cych funkcjê dwuetapowego otwierania drzwi). Alarm nie uzbroi siê ju¿ ponownie
nawet,gdy nie otworzymy ¿adnych drzwi. Alarm potwierdzi ten fakt w³¹czeniem na 3s œwiate³.
Potwierdzenie czuwania alarmu
Jeœli chcemy sprawdziæ czy alarm czuwa wystarczy krótko wcisn¹æ przycisk
pilota.Czuwanie
zostanie potwierdzone 2-krotnym migniêciem kierunkowskazów. Jeœli by³ wywo³any alarm to
kierunkowskazy mrugn¹ 3-krotnie.

U¿ycie kana³u dodatkowego
Przytrzymanie przycisku
przez ok.2s uruchamia kana³ dodatkowy(1xœwiat³a). Mo¿e on obs³ugiwaæ
np. zdalne otwieranie baga¿nika, w³¹czenie ogrzewania postojowego,otwarcie korka wlewu paliwa,
w³¹czenie dowolnego urz¹dzenia na okreœlony czas(od 1s do 30min).Ponowne wciœniêcie przycisku
w³¹czenie lub wy³¹czenie alarmu, w³¹czenie zap³onu dezaktywuje wyjœcie ( jeœli jest wci¹¿ aktywne).
Jeœli u¿ywamy kana³u do otwierania baga¿nika i alarm czuwa wtedy:LED zacznie szybko migaæ
czekaj¹c na jego otwarcie. W tym czasie zostanie wy³¹czona ochrona wnêtrza i wszystkie dodatkowe
czujniki. Jeœli w ci¹gu 10sek. nie otworzymy baga¿nika alarm wróci do stanu czuwania. Po jego
zamkniêciu alarm potwierdzi ca³kowite uzbrojenie ( jak przed otwarciem) 2-krotnym mrugniêciem
kierunkowskazów.
Funkcja automatycznego uzbrojenia ( pasywne uzbrojenie)
Na Pañstwa ¿yczenie mo¿e zostaæ uruchomiona funkcja samoczynnego uzbrojenia alarmu po wyjœciu
z auta. Jeœli po wy³¹czeniu zap³onu zostan¹ otwarte drzwi kierowcy to alarm w chwili ich zamkniêcia
zasygnalizuje syrenk¹ (1 raz) rozpoczêcie odliczania czasu do samoczynnego za³¹czenia po ok. 15sek.
od chwili zamkniêcia ostatnich drzwi.W zla¿noœci od ¿yczenia klienta alarm mo¿e siê uzbroiæ bez
zamykania centralnego zamka lub z zamykaniem. W tym drugim przypadku centralny zamek zostanie
zamkniêty z opóŸnieniem oko³o 8 sekund od w³¹czenia. Ma to zapobiec zatrzaœniêciu kluczyków. W
czasie opóŸnienia do zamkniêcia wciœniêcie przycisku
spowoduje natychmiastowe zamkniêcie,
a wciœniêcie przycisku wy³¹czenie alarmu. Anulowanie pasywnego uzbrojenia nast¹pi po wciœnieciu
przycisku pilota w dowolne chwili po zamkniêciu drzwi kierowcy a przed uzbrojeniem siê alarmu
(anulowanie potwiedzone bêdzie 1-krotnym migniêciem œwiate³).
Rozbrojenie alarmu z opuszczeniem szyb
Je¿eli auto posiada funkcjê otwierania szyb przez przytrzymanie kluczyka w drzwiach w pozycji
“Otwórz” to wtedy rozbrojenie alarmu i przytrzymanie przycisku pilota d³u¿ej spowoduje opuszczenie
szyb. Szyby bêd¹ otwierane tak d³ugo jak d³ugo trzymany jest przycisk w pilocie.
Uwaga! Funkcja jest dostêpna tylko dla niektórych aut (np.AUDI,VW,SKODA)

