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ZAKRES STOSOWANIA
Autoalarm przeznaczony jest do monta¿u w samochodach z silnikiem spalinowym z instalacj¹ elektryczn¹ 12V z ujemnym
biegunem na masie.
OGÓLNE INFORMACJE DLA KIEROWCY
! Autoalarm powinien byæ instalowany zgodnie z instrukcjami producenta. Producent zaleca wybór dobrego instalatora.
Pomoc¹ mo¿e s³u¿yæ strona www.corral.pl.
! Urz¹dzenie nie wymaga konserwacji. Producent zaleca wykonanie przegl¹du raz na 2 lata, lub natychmiast w razie dzia³ania
niezgodnego z instrukcj¹.
! Kierowca nie mo¿e dokonywaæ ¿adnych zmian elektrycznych zwi¹zanych z instalacj¹ autoalarmu. Wszelkie zmiany
uniewa¿niaj¹ certyfikat monta¿u.

LEGENDA
P1

P1

P3

P2
P1

nacisn¹æ jednokrotnie przycisk P1 pilota.
nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski P2 i P3 pilota.
nacisn¹æ kolejno przyciski P3 i P1 pilota.
nacisn¹æ jednokrotnie przycisk VALET.

P2 P3
P3 P1
VALET

ŒCI¥GAWKA
P3
Uzbrojenie g³oœne (w³¹czenie autoalarmu)
P1 przy systemie rozbrojonym.

P2

Uzbrojenie ciche
P3

P1

Rozbrojenie g³oœne (wy³¹czenie autoalarmu)
P2 przy systemie uzbrojonym.
W przypadku nie otwarcia ¿adnych drzwi lub pokrywy, po up³ywie 28 sekund od rozbrojenia, system automatycznie siê uzbroi
Rozbrojenie ciche
P3

P2

Wy³¹czenie alarmowania (syrena wyje)
P2 jednak system pozostanie w stanie uzbrojonym.
Aby ca³kowicie rozbroiæ system, ponownie P2 .
Uzbrojenie bez czujników dodatkowych
VALET wyjœæ z pojazdu i zamkn¹æ drzwi P1 .
Odpowiednio kombinacja VALET ... P3 P1 spowoduje ciche uzbrojenie systemu, bez czujników dodatkowych.
Wyszukiwanie pojazdu na parkingu / Funkcja PANIC
P1 na ok. 2 sekundy przy systemie uzbrojonym.
Informacje przekazywane przez diodê LED
1. b³yska szybko
system uzbraja siê (4 lub 32 sekundy).
2. b³yska powoli
system uzbrojony.
3. œwieci na sta³e
w³¹czony stan czêœciowego czuwania.
4. nie œwieci
system rozbrojony.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWANE PILOTEM
Uzbrojenie g³oœne (w³¹czanie autoalarmu)
P1 przy systemie rozbrojonym.
Centralka przejdzie w stan uzbrajania (patrz: STAN UZBRAJANIA). Potwierdzeniem bêdzie jednokrotny sygna³ œwietlny i dŸwiêkowy. Je¿eli pojazd
posiada centralny zamek, to drzwi zostan¹ zamkniête. Jeœli zapomnia³eœ domkn¹æ którekolwiek z drzwi, baga¿nik, b¹dŸ pokrywê silnika, centralka
zasygnalizuje to dodatkowym trzykrotnym dŸwiêkiem syrenki. W tej sytuacji nale¿y rozbroiæ autoalarm, usun¹æ przyczynê i ponownie uzbroiæ
system. Je¿eli tego nie zrobisz, autoalarm wywo³a alarmowanie (piêæ pe³nych cykli).
Uzbrojenie ciche (w³¹czanie autoalarmu)
P3 P1 przy systemie rozbrojonym.
Centralka uzbroi siê, jak opisano wy¿ej, jednak bez sygna³u dŸwiêkowego.
Rozbrojenie g³oœne (wy³¹czanie autoalarmu)
P2 przy systemie uzbrojonym.
Potwierdzeniem bêdzie dwukrotny sygna³ œwietlny i dwukrotny sygna³ dŸwiêkowy. Centralny zamek zostanie otwarty. Je¿eli system alarmowa³,
zasygnalizuje to dodatkowym trzykrotnym dŸwiêkiem syrenki.
Uwaga ! W przypadku nie otwarcia ¿adnych drzwi lub pokrywy, po up³ywie 28 sekund od rozbrojenia, system automatycznie siê uzbroi.
Rozbrojenie ciche (wy³¹czanie autoalarmu)
P3 P2 przy systemie uzbrojonym.
Centralka rozbroi siê, jak opisano wy¿ej, jednak bez sygna³u dŸwiêkowego.
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ZAAWANSOWANE FUNKCJE STEROWANE PILOTEM
Wy³¹czanie stanu alarmowania
P2 gdy system alarmuje.
Syrena przestanie alarmowaæ, lecz system pozostanie w stanie uzbrojonym. Aby rozbroiæ system, ponownie

P2

.

Uzbrojenie systemu bez czujników dodatkowych
VALET
wyjœæ z pojazdu i zamkn¹æ drzwi P1
Je¿eli chcemy uzbroiæ autoalarm pozostawiaj¹c w samochodzie np.: psa, to musimy siê liczyæ z tym, ¿e jego obecnoœæ z pewnoœci¹ wywo³a alarm.
Aby tego unikn¹æ, nale¿y skorzystaæ z funkcji uzbrajania systemu bez czujników dodatkowych i prealarmu.
Czujniki dodatkowe i prealarm zostan¹ wy³¹czone, co potwierdzone zostanie krótkim sygna³em œwietlnym i dŸwiêkowym.
Wyszukiwanie pojazdu na parkingu / PANIC
P1 na ok. 2 sek. przy systemie uzbrojonym.
Je¿eli chcesz odnaleŸæ swój pojazd na parkingu wœród wielu innych samochodów (zak³adamy, ¿e autoalarm jest uzbrojony), nale¿y skorzystaæ z
funkcji wyszukiwania pojazdu na parkingu. Funkcja ta polega na szybkim migotaniu œwiate³ oraz krótkich sygna³ach syrenki.
Wa¿ne! Ze wzglêdu na zak³ócenia radiowe panuj¹ce w du¿ych aglomeracjach miejskich, zasiêg dzia³ania pilota mo¿e zmaleæ nawet do 20 metrów.
Doryglowanie zamków
P1 P1 przy systemie rozbrojonym.
Niektóre samochody posiadaj¹ centralny zamek z doryglowaniem.
O mo¿liwoœci skorzystania z tej funkcji w Twoim samochodzie porozmawiaj z instalatorem.
Otwieranie baga¿nika (lub inna funkcja wybrana w porozumieniu z instalatorem)
P3 .
Istnieje mo¿liwoœæ otwierania baga¿nika przy pomocy pilota. Je¿eli w porozumieniu z instalatorem przycisk P3 zosta³ zaprogramowany do
otwierania baga¿nika to P3 na ok. 2 sekundy przy rozbrojonym systemie spowoduje jego otwarcie. Po zamkniêciu baga¿nika system pozostanie
nieuzbrojony.
P3 na ok. 2 sekundy przy uzbrojonym systemie równie¿ otworzy baga¿nik, rozbrajaj¹c jednoczeœnie autoalarm. Potwierdzi to krótki sygna³
syrenki. Po zamkniêciu baga¿nika krótki sygna³ syrenki potwierdzi rozpoczêcie uzbrajania siê autoalarmu.
O mo¿liwoœci skorzystania z tej funkcji w Twoim samochodzie porozmawiaj z instalatorem.
Dwustopniowe otwieranie drzwi
P2 P2 przy systemie uzbrojonym.
Na Pañstwa ¿yczenie istnieje mo¿liwoœæ zainstalowania autoalarmu tak, aby w momencie rozbrajania systemu, drzwi pojazdu otwierane by³y w
dwóch krokach.
P2 dla drzwi kierowcy i ponownie P2 dla pozosta³ych drzwi.
Ten sposób zainstalowania autoalarmu nie wyklucza jednak mo¿liwoœci rozbrojenia systemu z jednoczesnym otwarciem wszystkich drzwi
samochodu. Wystarczy P2 na ok. 2 sekundy.

STAN UZBRAJANIA
Czas uzbrajania siê systemu mo¿e wynosiæ 4, 10 lub 32 sekundy. D³u¿szy czas uzbrajania ma istotne znaczenie w przypadku zastosowania w
samochodzie sterowników automatycznie domykaj¹cych szyby i szyberdach.

STAN CZUWANIA (system uzbrojony)
Po pe³nym uzbrojeniu system alarmowy czuwa nad Twoim pojazdem. Otwarcie jakichkolwiek drzwi, baga¿nika, pokrywy silnika, w³¹czenie stacyjki
lub uruchomienie któregokolwiek czujnika dodatkowego spowoduje wyzwolenie przez centralkê cyklu alarmowego trwaj¹cego 27 sekund.
Natomiast wys³anie sygna³u do centralki z czujnika prealarmu, spowoduje wyzwolenie przez ni¹ prealarmu (kilka sygna³ów dŸwiêkowych i
œwietlnych). Je¿eli prealarm zostanie wyzwolony piêciokrotnie w odstêpach krótszych ni¿ 16 sekund, centralka uruchomi cykl alarmowy.
Piêciokrotne wywo³anie alarmu z tego samego Ÿród³a (lub jednoczeœnie z tych samych Ÿróde³) powoduje, ¿e Ÿród³o to (Ÿród³a te) zostanie
zablokowane, do momentu rozbrojenia autoalarmu.

STAN SPOCZYNKU (system rozbrojony)
Po rozbrojeniu systemu i otwarciu drzwi pojazdu, jak równie¿ po zakoñczeniu jazdy i wy³¹czeniu stacyjki, autoalarm przechodzi w stan spoczynku.
Jest to stan gotowoœci do jazdy samochodem. W stanie tym autoalarm nie reaguje na czujniki w³¹czone w instalacjê alarmow¹.

FUNKCJA ANTYNAPADOWA
Ma ona na celu ochronê pojazdu i kierowcy przed nag³ym wtargniêciem osób niepowo³anych. Funkcja powoduje automatyczne zamykanie drzwi
(przez centralny zamek), po 4 sekundach od w³¹czenia stacyjki oraz automatyczne otwieranie drzwi po 1 sekundzie od wy³¹czenia stacyjki.

AUTORYZACJA VALET
Funkcja wymaga dodatkowej autoryzacji przy ka¿dorazowym uruchomieniu silnika po rozbrojeniu systemu. Autoryzacja polega na jednokrotnym
wciœniêciu przycisku VALET. System pozwala uruchomiæ silnik w ci¹gu 20 sekund od wykonania autoryzacji. Autoryzacja nie jest konieczna, jeœli po
ostatnim wy³¹czeniu stacyjki drzwi pojazdu nie by³y otwierane. Funkcja jest fabrycznie wy³¹czona.
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PRZED ODDANIEM POJAZDU DO NAPRAWY
Zanim oddasz Swój pojazd do jakiegokolwiek warsztatu naprawczego, wprowadŸ system alarmowy w stan serwisowy. Unikniesz dziêki temu
koniecznoœci oddawania komukolwiek pilotów steruj¹cych systemem, a nawet informowania kogokolwiek o istnieniu tego systemu.
Aby tego dokonaæ nale¿y:
! wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk VALET przez 10 sekund. Potwierdzeniem s¹ 2 krótkie sygna³y dŸwiêkowe syrenki.
System pamiêta stan serwisowy nawet po od³¹czeniu i ponownym pod³¹czeniu akumulatora.
Aby opuœciæ stan serwisowy nale¿y:
! wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk VALET przez 1 sekundê. Potwierdzeniem jest krótki sygna³ dŸwiêkowy syrenki.

PRZYCZYNY ALARMOWANIA
Po rozbrojeniu system umo¿liwia uzyskanie informacji o ostatnich przyczynach alarmowania poprzez odpowiedni¹ sygnalizacjê diod¹ LED.
1 sygna³
2 sygna³y
3 sygna³y
4 sygna³y
5 sygna³ów
6 sygna³ów

-

drzwi kierowcy
pozosta³e drzwi i klapy
czujniki dodatkowe
prealarm
stacyjka
„VALET”

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ DIODÊ LED
b³yska szybko
b³yska powoli
nie œwieci
œwieci na sta³e

-

system uzbraja siê (4, 10 lub 32 sekundy).
system uzbrojony.
system rozbrojony.
system rozbrojony, ale wymaga autoryzacji VALET.

Ponadto dioda LED przekazuje informacje o ostatnich przyczynach alarmowania (patrz: PRZYCZYNY ALARMOWANIA).

FUNKCJE PROGRAMOWALNE (przez instalatora)
Na Pañstwa ¿yczenie instalator mo¿e dokonaæ zmiany ustawieñ poszczególnych funkcji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodatkowa autoryzacja przyciskiem:
Potwierdzenie dŸwiêkiem uzbrajania i rozbrajania:
Czas dzia³ania centralnego zamka:
Czas pe³nego uzbrojenia:
--Programowanie funkcji wyjœcia kana³ 3:

(ON/OFF)
(ON/OFF)
(1 sek./3 sek.)
(32 sek./10 sek./4 sek.)
--(negacja stanu przek. blokady/otwieranie baga¿nika/wyjœcie na przek. porwaniowy)

KONSERWACJA
Bardzo wa¿n¹ spraw¹, maj¹c¹ du¿y wp³yw na poprawne dzia³anie systemu alarmowego, jest stan wy³¹czników krañcowych informuj¹cych centralkê
o otwarciu drzwi, baga¿nika lub pokrywy silnika. Dobrze jest raz na pewien czas sprawdziæ czy nie s¹ uszkodzone (po³amane, Ÿle zamocowane,
zardzewia³e lub zamoczone). W razie stwierdzenia usterki, najlepiej skontaktowaæ siê z instalatorem lub naprawiæ we w³asnym zakresie. Pamiêtaj,
¿e wy³¹cznik krañcowy pokrywy silnika nie mo¿e byæ dostêpny z zewn¹trz aby nie mo¿na go by³o zablokowaæ np.: przy pomocy no¿a.

WYMIANA BATERII
Je¿eli zasiêg pilota widocznie zmala³ to powinieneœ wymieniæ bateriê. Jest to typowa 12V bateria, spotykana pod oznaczeniami A23. Czynnoœæ ta
jest na tyle prosta, ¿e mo¿na j¹ wykonaæ samodzielnie.
Nale¿y zatem:
! delikatnie rozkrêciæ obudowê.
! wyj¹æ zu¿yt¹ bateriê, zwracaj¹c uwagê na jej u³o¿enie (poprawn¹ biegunowoœæ).
! w³o¿yæ now¹ bateriê z zachowaniem poprawnej biegunowoœci.
! delikatnie skrêciæ obudowê.
W razie niepewnoœci, wymiany baterii mo¿e dokonaæ instalator.
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JE¯ELI MASZ PROBLEM...
OBJAW

KOLEJNE SPOSOBY POSTÊPOWANIA

System nie daje siê rozbroiæ pilotem.

- U¿yj pilota jak najbli¿ej samochodu. Zasiêg pilota mo¿e gwa³townie
zmaleæ w pobli¿u nadajnika radiowego, emituj¹cego silne pole
elektromagnetyczne.
- Zwróæ uwagê na jaskrawoœæ œwiecenia diody LED w pilocie. Jeœli
œwieci s³abo wymieñ bateriê.
- Jeœli mimo wymiany baterii nadal nie chce siê rozbroiæ, postêpuj
wed³ug zaleceñ instalatora (patrz: POSTÊPOWANIE AWARYJNE).

System nie daje siê uzbroiæ pilotem.

- U¿yj pilota jak najbli¿ej samochodu. Zasiêg pilota mo¿e gwa³townie
zmaleæ w pobli¿u nadajnika radiowego, emituj¹cego silne pole
elektromagnetyczne.
- SprawdŸ, mo¿e byæ w³¹czona funkcja przeciwporwaniowa VALET .
- Zwróæ uwagê na jaskrawoœæ œwiecenia diody LED w pilocie. Jeœli
œwieci s³abo wymieñ bateriê.
- Jeœli mimo wymiany baterii nadal nie chce siê uzbroiæ, postêpuj wed³ug
zaleceñ instalatora (patrz: POSTÊPOWANIE AWARYJNE).

Po rozbrojeniu systemu, silnik nie daje siê uruchomiæ.

- SprawdŸ akumulator i stan jego zacisków.
- SprawdŸ czy system nie jest w stanie czêœciowego czuwania (czy
P2 .
dioda LED œwieci œwiat³em ci¹g³ym) jeœli tak,
- WprowadŸ system w stan serwisowy.
- Je¿eli kolejne czynnoœci nie pomog³y, to przyczyna awarii
najprawdopodobniej nie le¿y po stronie systemu alarmowego.
- Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zawieszenia siê komputera
samochodowego, radzimy zdj¹æ z akumulatora na ok. 30 sekund
jeden z zacisków.

W czasie uzbrajania, system sygnalizuje niedomkniêcie
drzwi lub pokrywy.

System wielokrotnie alarmuje.

- SprawdŸ, czy drzwi oraz pokrywy pojazdu s¹ dobrze pozamykane.
- SprawdŸ stan wy³¹czników krañcowych.
- W razie usterki wymieñ krañcówkê.
- Jeœli wymiana krañcówki jest zbyt skomplikowana, od³¹cz od niej
przewód instalacji alarmowej i zaizoluj go. Jak najszybciej zg³oœ siê
do instalatora w sprawie wymiany uszkodzonej krañcówki.
- Uwaga ! Mo¿e siê okazaæ, ¿e intruz celowo wywo³uje alarm, licz¹c na
„zmêczenie” w³aœciciela pojazdu, który po pewnym czasie wy³¹czy
system myœl¹c, ¿e jest uszkodzony.
- Rozbrój system i uzbrój go ponownie, bez czujników dodatkowych.
- Je¿eli sytuacja bêdzie siê powtarza³a, jak najszybciej skontaktuj siê z
instalatorem.

POSTÊPOWANIE AWARYJNE
Konstrukcja centralki przewiduje ostatecznie wykonanie postêpowania awaryjnego na wypadek, gdy czynnoœci wymienione w poprzednim
rozdziale nie odnosz¹ skutku.
Postêpowanie awaryjne nale¿y ustaliæ z instalatorem przy odbiorze us³ugi monta¿u.

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja CORRAL dotyczy wszystkich produktów firmy CORRAL.
2. Firma CORRAL gwarantuje sprawne dzia³anie sprzêtu, na który wydana jest gwarancja, pod warunkiem korzystania ze sprzêtu zgodnie z
przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obs³ugi.
3. Firma CORRAL udziela gwarancji na okres 12 miesiêcy, licz¹c od daty sprzeda¿y sprzêtu. Realizacja uprawnieñ gwarancyjnych odbywaæ siê
bêdzie po przedstawieniu w Punkcie Serwisowym dowodu zakupu sprzêtu oraz potwierdzeniu zgodnoœci zawartych w nim informacji ze stanem
faktycznym.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane bêd¹ bezp³atnie w Punkcie Serwisowym, w mo¿liwie krótkim terminie, nie przekraczaj¹cym 14 dni
roboczych, licz¹c od daty przyjêcia sprzêtu do naprawy.
5. Sprzêt powinien zostaæ dostarczony do Punktu Serwisowego lub przekazany do transportu na koszt reklamuj¹cego w opakowaniu
zapewniaj¹cym ochronê przed fizycznym uszkodzeniem. W przypadku braku takiego opakowania ryzyko uszkodzenia sprzêtu podczas
transportu ponosi reklamuj¹cy.
6. Gwarancj¹ objête s¹ wy³¹cznie uszkodzenia i wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych w sprzedanym urz¹dzeniu. Nie s¹ objête gwarancj¹
uszkodzenia powsta³e z przyczyn zewnêtrznych, jak np.: zalania lub naprawy nieautoryzowane.
7. Gwarancj¹ nie s¹ objête czynnoœci nale¿¹ce do normalnej obs³ugi eksploatacyjnej, np.: zainstalowanie sprzêtu, programowanie, konserwacja i
sprawdzenie dzia³ania.
8. Sprzêt naprawiony w Punkcie Serwisowym w ramach gwarancji na ¿yczenie mo¿e zostaæ odes³any Poczt¹ na koszt gwaranta.
9. Szczegó³owe uprawnienia Nabywcy i obowi¹zki gwaranta wynikaj¹ce z gwarancji okreœla Kodeks Cywilny.

.............................................................
Data instalacji

..................................................................
pieczêæ instalatora

