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Czarny: masa

Czerwony: zasilanie +7,2V

1. Czerwony: zasilanie +12V

2. Bia³y: wyjœcie na kierunkowskazy

3. Bia³y: wyjœcie na kierunkowskazy

4. Czerwono/Bia³y: zasilanie œwiate³

5. Fioletowy: wejœcie wy³¹czników drzwiowych

6. Br¹zowy: wyzwalanie syreny (”+”)

7. Zielony: zasilanie przekaŸnika opóŸnienia oœwietlenia kabiny (”+” lub “-”)

8. Czarny: masa

9. ¯ó³ty: blokada zap³onu

10. ¯ó³ty: blokada zap³onu

11. Czarno/Bia³y: czujnik po³o¿enia hamulca rêcznego

Bezpiecznik 3A

Czujnik uderzenia 
chroni¹cy antenê 

zewnêtrzn¹

Opcjonalny 
akumulator 

w³asnego zasilania

Wyjœcie 
przekaŸników 
centralnego 

zamka

Antena
zewnêtrzna

Antena

Rozrusznik

Blokada (np. zap³onu)

Stacyjka

“Start”“On”

“Off”

“Acc”

+

-

Bezpiecznik 10A

Krañcówka drzwi

Syrenka

+12V

Stacyjka

Blokowane obwody

Do masy

Hamulec rêczny

+12V

Oœwietlenie
kabiny
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4. Zielony: prealarm

3. Niebieski: wyzwalanie minusem

2. Czarny: masa

1. Czerwony: +12V

H4. Wtyczka czujnika dodatkowego (np. UltradŸwiêkowego) - strefa 4

H6. 12-sto przewodowa bia³a wtyczka

H10. Przewody od przekaŸników do si³owników zamka centralnego (przekaŸniki s¹ w centralce)

Uwaga
Przewody wi¹zek kablowych nale¿y uk³adaæ z dala od gor¹cych i ruchomych czêœci silnika, a tak¿e od 
przewodów wysokiego napiêcia. Przewody nale¿y okleiæ taœm¹ w miejscach przejœæ do komory silnika.
Nie nale¿y ³¹czyæ wtyczek kablowych do gniazd centralki przed zakoñczeniem prac instalacyjnych.

1. Fioletowy: masa po rozbrojeniu

2. Bia³o/Czarny: wejœcie impulsu ujemnego otwierania centralnego zamka

3. Bia³o/Zielony: wejœcie impulsu ujemnego zamykania centralnego zamka

4. Niebieski: wyzwalaj¹ce wyjœcie masowe

6. Bia³o/Fioletowy: kana³ 5 - programowalny czas impulsu masy (200 mA)

7. Br¹zowo/Bia³y: kana³ 4 - programowalny czas impulsu masy (200 mA)

8. Jasny zielony: kana³ 3 - programowalny czas impulsu masy (200 mA)

9. Szary: kana³ 2 - programowalny czas impulsu masy (200 mA)

10. Ró¿owy: impuls masy (otwieranie centralnego zamka w dwóch krokach)

11. Br¹zowy: wyjœcie na klakson

12. Pomarañczowy: masa po uzbrojeniu

5. Bia³o/Czerwony:opóŸnione wyjœcie do sterowania urz¹dzeñ dodatkowych
                                (pager, fabryczny system alarmowy)

Niebiesko/Czerwony (87a): przekaŸnik otwierania centralnego zamka

Niebiesko/Bia³y (30): przekaŸnik otwierania centralnego zamka

Niebiesko/¯ó³ty (87): przekaŸnik otwierania centralnego zamka

Zielono/Czerwony (87a): przekaŸnik zamykania centralnego zamka

Zielono/Bia³y (30): przekaŸnik zamykania centralnego zamka

Zielono/¯ó³ty (87): przekaŸnik zamykania centralnego zamka

H1. ANTENA STANDARDOWA

Ta antena nie jest potrzebna gdy zastosujemy modu³ antenowy pilota TX780V (z ekranem LCD).
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H3. CZARNA PÊTLA

Nale¿y j¹ przeci¹æ je¿eli w  komplecie jest pilot TX780V (z ekranem LCD).

H4. 4-BIEGUNOWA WTYCZKA POMARAÑCZOWA DLA CZUJNIKA DODATKOWEGO ( strefa 4 )

Patrz schematy wi¹zek na poprzednich stronach.

H6. 12-BIEGUNOWA BIEGUNOWA MINI WTYCZKA

H6/1. Przewód fioletowy - masa, gdy system rozbrojony 200mA.

H6/2. Przewód bia³o-czarny - wejœcie wyzwalaj¹ce mas¹ ³¹czymy z mikro-wy³¹cznikiem si³ownika Master - 
sygnalizacja otwierania.

H6/3. Przewód bia³o-zielony - wejœcie wyzwalaj¹ce mas¹ ³¹czymy z mikro-wy³¹cznikiem si³ownika Master 
- sygnalizacja zamykania.

H6/4. Przewód niebieski - wejœcie wyzwalaj¹ce mas¹ alarm. £¹czyæ do pokryw baga¿nika i silnika.

H6/5. Przewód bia³o-czerwony - programowane wyjœcie, obci¹¿alnoœæ 200mA. Programowanie 
wyjaœnione w rozdziale „Programowanie Funkcji Grupy IV".

Przyk³adowe zastosowania:
" zasilanie radia lub innych urz¹dzeñ, które zwykle zostaj¹ wy³¹czone po wyjêciu kluczyków ze stacyjki 

samochodu (na wyjœciu tym 3 sek. po wyjêciu kluczyków za³¹czy siê masa o obci¹¿alnoœci 200mA).
" do rozbrajania fabrycznego systemu alarmowego samochodu.

H6/6. Przewód bia³o-fioletowy - kana³ 5. Masa o obci¹¿alnoœci 200mA.

H5. NIEU¯YWANA

H2. ANTENA DLA PILOTA TX780V (z ekranem LCD)

Aby zainstalowaæ modu³ anteny nale¿y:
" wyj¹æ antenê dla pilotów standardowych z gniazda H1,
" w³o¿yæ wtyczkê H2 w gniazdo,
" przeci¹æ pêtlê H3,
" zaprogramowaæ TX780V wg instrukcji (patrz: programowanie pilotów).

Modu³ anteny montujemy pionowo po wewnêtrznej stronie przedniej szyby samochodu w naro¿niku, jednak 
7-10 cm od najbli¿szej krawêdzi metalu. Radzimy zrobiæ próby umiejscowienia nadajnika.

Uwaga
Niektóre samochody maj¹ w czêœci metalizowan¹ szybê  w tym wypadku nie nale¿y montowaæ anteny w 
pobli¿u metalizacji.

 

Bia³o/Fioletowy

Bezpiecznik

Urz¹dzenia dodatkowe

+12V

+12V lub masa
w zale¿noœci od
wymagañ systemu

Po naciœniêciu C5 na pilocie na przewodzie pojawia siê 
masa przez zaprogramowany czas, od 1 sek. Do 2 min. 
Tym kana³em mo¿na zapalaæ œwiat³a samochodu lub 
zamykaæ szyby elektryczne.

Patrz - Programowanie funkcji grupy III.

H6/7. Przewód br¹zowo-bia³y - kana³  4. Masa o obci¹¿alnoœci 200mA.
Aktywacja kana³u po naciœniêciu   /C4. Dzia³a identycznie jak kana³ 5. Po³¹czenia elektryczne 
wykonaæ wg rysunku dot. kana³u 5.

H6/8. Przewód jasno zielony - kana³ 3. Masa o obci¹¿alnoœci 200mA.
Aktywacja kana³u po naciœniêciu  /C3. Dzia³a identycznie jak kana³ 5. Po³¹czenia elektryczne 
wykonaæ wg rysunku dot. kana³u 5.

H6/9. Przewód szary - kana³ 2. Wyjœcie programowane. Masa o obci¹¿alnoœci 200mA.

Na przewodzie pojawia siê 1 sek. impuls po naciœniêciu i 
przytrzymaniu przez 2 sek. kana³u 2 na pilocie. Mo¿na 
wykorzystaæ do otwierania baga¿nika. Wyjœcie mo¿e byæ 
zaprogramowane jako chwilowe lub zatrzaskowe, 
zatrzask resetowany stacyjk¹, 30 sek. lub 60 sek.

Patrz - Programowanie funkcji grupy III.

 

Szary

Bezpiecznik

Urz¹dzenia dodatkowe

+12V

+12V lub masa
w zale¿noœci od
wymagañ systemu
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H6/10. Przewód ró¿owy - masa o obci¹¿alnoœci 200 mA. Do dwukrokowego otwierania elektronicznego 
zamka centralnego. W czasie rozbrajania na przewodzie pojawia siê impuls otwieraj¹cy zamek, 
ponowne naciœniêcie rozbrojenia w ci¹gu 3 sek. wygeneruje drugi impuls.

H6/11. Przewód br¹zowy - masa o obci¹¿alnoœci 200mA. Do sterowania klaksonu fabrycznego pojazdu.

H6/12. Przewód pomarañczowy - masa o obci¹¿alnoœci 500mA gdy system uzbrojony.

Konieczne jest zastosowanie przekaŸnika wg rysunku 
obok.

 

Br¹zowy

Bezpiecznik
do klaksonu

+12V

+12V lub masa
w zale¿noœci od
wymagañ systemu

H7. WTYCZKA DIODY LED

H9. WTYCZKA BLOKADY ROZRUSZNIKA

H8. WTYCZKA PRZYCISKU VALET

Przycisk VALET nale¿y zamontowaæ w ukrytym lecz dostêpnym miejscu.

H10. OPRZEWODOWANIE CENTRALNEGO ZAMKA

Patrz instrukcja w jezyku angielskim.

Po³¹czyæ wg rysunku obok. Max 30A.

“Start”“On”

“Off”

“Acc”

np. rozrusznik

Czarny

H11. G£ÓWNA 11-BIEGUNOWA WI¥ZKA KABLOWA

H11/1. Przewód czerwony - sta³e zasilanie 12V.

H11/2. Przewód bia³y - wyjœcie przekaŸnika œwiate³ (obci¹¿alnoœæ 5A).

H11/3. Przewód bia³y - wyjœcie przekaŸnika œwiate³ (obci¹¿alnoœæ 5A).

H11/4. Przewód czerwono-bia³y - zasilanie przekaŸnika œwiate³.

H11/5. Przewód fioletowy - wejœcie wyzwalaj¹ce krañcówek drzwi oraz w³¹czanie oœwietlenia kabiny 
(obci¹¿alnoœæ 10A). W przypadku rozbrojenia systemu zostanie za³¹czenie oœwietlenie kabiny przez 
30 sek. 

H11/6. Przewód br¹zowy - wyjœcie zasilaj¹ce (+) syrenkê o obci¹¿alnoœci 2A.

H11/7. Przewód zielony - zasilanie przekaŸnika oœwietlenia kabiny. Przewód ³¹czymy do masy je¿eli 
krañcówka drzwi te¿ ³¹czy do masy. Przewód ³¹czymy do plusa przez bezpiecznik je¿eli krañcówka 
³¹czy do plusa.

,

H11/8. Przewód czarny - masa systemu. Nale¿y solidnie po³¹czyæ do karoserii samochodu.

H11/9. Przewód ¿ó³ty - stacyjka samochodu. Jeden z przewodów ³¹czymy do stacyjki tak, aby mia³ 12V w 
przypadku gdy stacyjka jest w po³o¿eniu „on" i „start". Drugi przewód ³¹czymy z rozciêtym przewodem 
stacyjki. Obci¹¿alnoœæ przekaŸnika blokady: 10A.

H11/10.Przewód ¿ó³ty - stacyjka samochodu. Jeden z przewodów ³¹czymy do stacyjki tak, aby mia³ 12V w 
przypadku gdy stacyjka jest w po³o¿eniu „on" i „start". Drugi przewód ³¹czymy z rozciêtym przewodem 
stacyjki. Obci¹¿alnoœæ przekaŸnika blokady: 10A. 

H11/11.Przewód czarno-bia³y - do prze³¹cznika kontroluj¹cego po³o¿enie dŸwigni hamulca rêcznego. 
£¹czyæ je¿eli przewidziano funkcjê „zamykania" z hamulcem rêcznym
(Patrz - Programowanie funkcji grupy II).

H12. ZASILANIE REZERWOWEGO PAKIETU AKUMULATORÓW 7.2V
Do przewodów mo¿na pod³¹czyæ akumulator 7,2V - 600mA (np.: 6x1,2V) lub o wiêkszej pojemnoœci.



SP 3000 V1 - LCD                                              INSTRUKCJA INSTALACJI

5

H10. OPRZEWODOWANIE CENTRALNEGO ZAMKA

Niebiesko/Czerwony

Zielono/Czerwony

Zielono/Bia³y

Przewód zamykaj¹cy
z Mastera

Przewód otwieraj¹cy
z Mastera

Niebiesko/Bia³y

Niebiesko/¯ó³ty
+12V

Zielono/¯ó³ty

Przewód steruj¹cy otwieraniem centralnego zamka

Przewód steruj¹cy zamykaniem centralnego zamka

Instalacja centralnego zamka dla 4 drzwi z wykorzystaniem si³ownika 5 przewodowego

Sterowanie centralnym zamkiem za pomoc¹ masy

Zielono/Bia³y

Prze³¹cznik
MasteraNiebiesko/Bia³y

zamykanie
centralnego zamka

otwieranie
centralnego zamka

Zielono/¯ó³ty

Niebiesko/¯ó³ty

Sterowanie centralnym zamkiem za pomoc¹ plusa

Zielono/Bia³y

+12V

+12V

Prze³¹cznik
MasteraNiebiesko/Bia³y

zamykanie
centralnego zamka

otwieranie
centralnego zamka

Zielono/¯ó³ty

Niebiesko/¯ó³ty

Fabryczny prze³¹cznik Mastera

Otwieranie Zamykanie

Fabryczny przewód
otwieraj¹cy

Fabryczny przewód
zamykaj¹cy

Fabryczny si³ownik

Przeci¹æ fabryczny przewód

+12V

Dwukrokowe otwieranie zamka za pomoc¹ masy

Ró¿owy

Zielono/Bia³y

Zielono/¯ó³ty

Niebiesko/¯ó³ty

Niebiesko/Czerwony

Niebiesko/Bia³y Fabryczny modu³
centralnego

zamka

Do pozosta³ych
si³owników

Fabryczny prze³¹cznik Mastera

Fabryczny przewód
otwieraj¹cy

Fabryczny przewód
zamykaj¹cy

Fabryczny si³ownik

Przeci¹æ fabryczny przewód

+12V

+12V

+12V

Dwukrokowe otwieranie zamka za pomoc¹ plusa

Zielono/Bia³y

Zielono/¯ó³ty

Niebiesko/¯ó³ty

Niebiesko/Czerwony

Niebiesko/Bia³y

 

Ró¿owy

Fabryczny modu³
centralnego

zamka

Do pozosta³ych
si³owników
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PROGRAMOWANIE PILOTÓW

PROGRAMOWANIE FUNKCJI

PROGRAMOWANIE PILOTA STANDARDOWEGO ( BEZ EKRANU LCD)

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "OFF/ ON" 3 razy i zostaw w po³o¿eniu „ON",
" naciœnij przycisk VALET 3 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz „bip". Uwolnij przycisk, jesteœ w trybie 

programowania.

Programowanie:
" naciœnij przycisk pilota do momentu potwierdzenia przez syrenkê,
" je¿eli chcesz zaprogramowaæ nastêpnego pilota bez ekranu LCD, to powtórz pkt. 1.

Wyjœcie z programowania:
" przekrêæ stacyjkê samochodu do pozycji: „OFF" lub poczekaj 15 sek., us³yszysz 3 razy „bip" syrenki.

PROGRAMOWANIE PILOTA TX780V Z EKRANEM LCD

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "OFF/ ON" 3 razy i zostaw w po³o¿eniu „ON",
" naciœnij przycisk VALET 6 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz „bip". Uwolnij przycisk, jesteœ w trybie 

programowania.

Programowanie:
" naciœnij przycisk pilota do momentu potwierdzenia przez syrenkê,
" je¿eli chcesz zaprogramowaæ nastêpnego pilota bez ekranu LCD, to powtórz pkt. 1.

Wyjœcie z programowania:
" przekrêæ stacyjkê samochodu do pozycji: „OFF" lub poczekaj 15 sek., us³yszysz 3 razy „bip" syrenki.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI GRUPY I
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF" 3 razy i zatrzymaj w po³o¿eniu "OFF".
" naciœnij VALET 2 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz „bip" plus d³ugi „bip", uwolnij przycisk. Jesteœ w trybie 

programowania grupy I.
Mo¿liwoœci programowania w grupie „I" opisane s¹ w tabeli poni¿ej.

PRZYK£AD
Aby zaprogramowaæ tryb uzbrajania na „uzbrajanie pasywne  bez zamykania zamka", czyli funkcjê z 
drugiego wiersza i kolumny „Trzy bipy" nale¿y:
" wykonaæ pkt.1 oraz 2 opisane powy¿ej- czyli wejœc w tryb programowania,
" nacisn¹æ raz      , us³yszysz „bip" i mignie LED, jestes w drugim wierszu tabeli. Je¿eli nie przejdziesz dalej 

do pkt.3 ustawisz „uzbrajanie standardowe”,
" nacisn¹æ 2 razy     , us³yszysz 3 razy "bip" i mignie LED 3 razy, jesteœ w kolumnie „Trzy bipy". W ten 

sposób zaprogramowa³eœ „pasywne uzbrajanie bez zamykania zamka centralnego".

Aby przejœæ do nastêpnej funkcji np.: „automatycznego ponownego uzbrajania" naciœnij      itd..
Aby wyjœæ z trybu programowania przekrêæ stacyjkê do pozycji „ON" lub poczekaj 15 sek., 3 razy „bip" 
potwierdzi wyjœcie.

 

 

 

Przycisk pilota Dwa “bipy”Jeden “bip” (fabrycznie) Trzy “bipy” Cztery “bipy”

 

 

Uzbrajanie z funkcj¹ 
immobilisera

Bipuje tylko syrenka

Gdy w³¹czona i wy³¹czona

Pilot mo¿e uzbroiæ system 
w czasie jazdy

Przeciwporwaniowa 
“zwi¹zana z pilotem”

Bez sygnalizacji 
niedomkniêtych drzwi

Bez automatycznego 
ponownego uzbrajania

Automatyczne ponowne 
uzbrajanie

Sygnalizacja 
niedomkniêtych drzwi

Bez funkcji 
przeciwporwaniowej

PANIC tylko gdy stacyjka 
wy³¹czona

Pilot nie mo¿e uzbroiæ 
systemu w czasie jazdy

Uzbrajanie standardowe

Bipuje syrenka i klakson

Uzbrajanie pasywne bez 
zamykania zamka

Bipuje tylko klakson

Gdy w³¹czona i wy³¹czona 
bez ograniczenia czasu

Przeciwporwniowa 
“zawsze”

Uzbrajanie pasywne z 
zamykaniem zamka

Ani klakson, ani syrenka

Bez funkcji PANIC

 

 

/C3

/C4
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Uwagi
" Funkcja przeciwporwaniowa zwi¹zana z pilotem nie oznacza, ¿e kierowca w chwili porwania musi u¿yæ 

pilota. Wystarczy jak naciœnie pilota po przekrêceniu stacyjki na „ON" aktywuj¹c czuwanie funkcji, która 
zadzia³a po otwarciu/zamkniêciu drzwi,
" Uzbrojenie systemu w czasie jazdy nie zablokuje zap³onu, nie wyzwoli te¿ alarmu od czujników, nie 

polecamy jednak stosowania tej funkcji.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI GRUPY II
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF" 3 razy i zatrzymaj w po³o¿eniu "OFF".
" naciœnij VALET 4 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 2 razy „bip" plus d³ugi „bip", uwolnij przycisk. Jesteœ w 

trybie programowania grupy II.
Mo¿liwoœci programowania w grupie II opisane s¹ w tabeli poni¿ej.
Programowanie odbywa siê analogicznie jak w grupie “I”.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI GRUPY III
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF" 3 razy i zatrzymaj w po³o¿eniu "OFF".
" naciœnij VALET 6 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 3 razy „bip" plus d³ugi „bip", uwolnij przycisk. Jesteœ w 

trybie programowania grupy III.
Mo¿liwoœci programowania w grupie III opisane s¹ w tabeli poni¿ej.

Aby wyjœæ z trybu programowania przekrêæ stacyjkê do pozycji „ON" lub poczekaj 15 sek., 3 razy „bip" 
potwierdzi wyjœcie.

Aby wyjœæ z trybu programowania przekrêæ stacyjkê do pozycji „ON" lub poczekaj 15 sek., 3 razy „bip" 
potwierdzi wyjœcie.

Przycisk pilota Dwa “bipy”Jeden “bip” (fabrycznie) Trzy “bipy” Cztery “bipy”

 

 

Stacyjka zamyka zamek 
(15 sek. opóŸnienia)

3,5 sekundowy impuls 
zamka

Przez 30 sek. po otwarciu 
zamka

H11/6 - 5-cio sek. impulsy 
na syrenê

H11/6 - impulsy ró¿nej 
d³ugoœci

H11/6 - klakson zamiast 
syreny

Stacyjka nie otwiera 
zamka

Stacyjka otwiera zamek

Stacyjka zamyka zamek
(3 sek. opóŸnienia)

0,8 sekundowy impuls 
zamka

H11/6 (br¹zowy) - sta³e 
wyjœcie na syrenê

Oœwietlenie drogi 
wy³¹czone

Zamek kontrolowany 
dŸwignia hamulca

Podwójny impuls 
otwieraj¹cy

Przez 30 sek. po otwarciu i 
10 po zamkniêciu zamka

Stacyjka nie zamyka 
zamka centralnego

 

 

/C3

Przycisk pilota Dwa “bipy”Jeden “bip” (fabrycznie) Trzy “bipy” Cztery “bipy”

/C4

C5

H6/8 - wyjœcie bistabilne

H6/6 - wyjœcie bistabilne

H6/7 - wyjœcie bistabilne
H6/7 - wyjœcie bistabilne 
resetowane stacyjk¹ w 
pozycji (ON)

H6/7 - wyjœcie o czasie 
zaprogramowanym
(1-120 sek.)

H6/9 - wyjœcie 
monostabilne

H6/9 - wyjœcie bistabilne (3) / bistabilne resetowane 
stacyjk¹ (4) / 30 sekundowe (5) / 60 sekundowe (6)

H6/9 (szary) 
jednosekunodwy impuls 
otwierania baga¿nika

H6/8 (jasno-zielony) 
wyjœcie monostabilne

Wyjœcie z trybu programowania, potwierdzone trzema “bipami”.

H6/7 (br¹zowo-bia³y) 
wyjœcie monostabilne

H6/6 (bia³o-fioletowy) 
wyjœcie monostabilne

H6/8 - wyjœcie bistabilne 
resetowane stacyjk¹ w 
pozycji (ON)

H6/6 - wyjœcie bistabilne 
resetowane stacyjk¹ w 
pozycji (ON)

H6/6 - wyjœcie o czasie 
zaprogramowanym
(1-120 sek.)

H6/8 - wyjœcie o czasie 
zaprogramowanym
(1-120 sek.)

 

/C3

 

Programowanie czasu od 1 do 120 sek.

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF" 3 razy i zatrzymaj w po³o¿eniu "OFF",
" naciœnij VALET 6 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 3 razy „bip" plus d³ugi „bip", uwolnij przycisk. Jesteœ w 

trybie programowania.
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Programowanie:
1-a. naciœnij             4 razy , us³yszysz 4 razy "bip" i mignie  4 razy LED,
1-b. naciœnij             4 razy , us³yszysz 4 razy "bip" i mignie  4 razy LED, je¿eli chcesz ustawiæ ten kana³,
1-c. naciœnij        4 razy , us³yszysz 4 razy "bip" i mignie  4 razy LED, je¿eli chcesz ustawiæ ten kana³,
2. Naciœnij i przytrzymaj VALET przez czas, który ma byæ zaprogramowany ( 1 - 120 sek.).

Uwagi:
" wyjœcie monostabilne trwa przez okres naciskania przycisku pilota,
" wyjœcie bistabilne trwa od naciœniêcia przycisku pilota do kolejnego naciœniêcia,
" wyjœcie bistabilne resetowane stacyjk¹ trwa od naciœniêcia przycisku pilota do przekrêcenia stacyjki w 

pozycjê „ON".

/C3
/C4

C5

PROGRAMOWANIE FUNKCJI GRUPY IV
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF" 3 razy i zatrzymaj w po³o¿eniu "OFF".
" naciœnij VALET 8 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 4 razy „bip" plus d³ugi „bip", uwolnij przycisk. Jesteœ w 

trybie programowania grupy IV.
Mo¿liwoœci programowania w grupie IV opisane s¹ w tabeli poni¿ej.

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF"  3 razy i zostañ w po³o¿eniu "OFF",
" naciœnij VALET 8 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 4 bipy plus d³ugi bip. Jesteœ w trybie programowania 

funkcji grupy IV.

Programowanie:
" naciœnij raz       us³yszysz 2 bipy (w tym wypadku jesteœ od razu w kolumnie „dwa bipy"),
" aktywuj czujnik PIR, aby nada³ kod radiowy. Aby usun¹æ czujnik, zamiast aktywowaæ go naciœnij

i trzymaj 4 sek.

 

 

Ustawienie czu³oœci i testowanie wbudowanego do centralki czujnika uderzenia.
Naciskanie                 podwy¿sza o stopieñ czu³oœæ./C4 /C4

Przycisk pilota Dwa “bipy”Jeden “bip” (fabrycznie) Trzy “bipy” Cztery “bipy”

H6/5 - wyjœcie na pager

System z PIN-kodem / tryb 
programowania PIN-kodu

Tryb programowania 
czujnika gara¿owego

Usuwanie czujnika 
gara¿owego (trzymaj       
przez 4 sek.)

H6/5 (bia³o-czerwony) 
przed³u¿one zasilanie 
odbiorników

Wyjœcie z trybu programowania, potwierdzone trzema “bipami”.

Usuwanie PIN-kodu 
(trzymaj        przez 4 sek.)

Tryb testowania strefy 2 i 3 Tryb testowania strefy 4

Ustawienie czu³oœci i testowanie wbudowanego do centralki czujnika uderzenia.
Naciskanie            obni¿a o stopieñ czu³oœæ.

H6/5 - rozbrajanie 
fabrycznego autoalarmu

Tryb testowania strefy 5 
(czujnik gara¿u)

H6/5 - rozbrajanie 
fabrycznego autoalarmu 
na kanale 2

 

 

  

 

 

/C3

  

Aby wyjœæ z trybu programowania przekrêæ stacyjkê do pozycji „ON" lub poczekaj 15 sek., 3 razy „bip" 
potwierdzi wyjœcie.

Uwagi
" przed³u¿one zasilanie odbiorników: dostarczy (-) 200 mA po 3 sek. od przekrêcenia stacyjki na „ON" i 

pozostanie w tym stanie nawet gdy stacyjka bêdzie w „OFF" a¿ do chwili otwarcia/zamkniecia drzwi. 
Mo¿na to wykorzystaæ do zasilania radia lub innych odbiorników nawet , gdy kluczyków nie ma w 
stacyjce,
" rozbrajanie autoalarmu fabrycznego: na przewodzie pojawia siê sygna³, który mo¿na wykorzystaæ do 

tego celu.

System posiada rzadk¹ mo¿liwoœæ ochrony Twojego gara¿u w czasie parkowania w nim pojazdu. Specjalny 
czujnik PIR zasilany bateryjnie wspó³pracuje z centralk¹ autoalarmu. Nie potrzebne s¹ kable, wszystko 
odbywa siê droga radiow¹.

PROGRAMOWANIE CZUJNIKA PIR  GARA¯U (EW. PRZYCZEPY)
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PIN kod nie jest konieczny. Zwiêksza on bezpieczeñstwo w przypadku porwania samochodu, ale te¿ nieco 
utrudnia obs³ugê systemu.

Przydatna mo¿liwoœæ, gdy trudno okreœliæ stan centralki.

WPROWADZANIE PIN-KODU

REGULACJA CZUJNIKA UDERZENIA W CENTRALCE (STREFA 1)

POWRÓT DO USTAWIEÑ FABRYCZNYCH

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF"  3 razy i zostañ w po³o¿eniu "OFF",
" naciœnij „Valet"  8 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 4 bipy plus d³ugi bip. Jesteœ w trybie programowania 

funkcji grupy IV.

Kontynuuj¹c programujemy przyk³adowy PIN o numerze 92:
" naciœnij raz         us³yszysz 2 bipy (dwa LEDy), masz 5 sek. na rozpoczêcie pkt.2,
" naciœnij VALET 9 razy i przekrêæ stacyjkê na „ON",
" naciœnij VALET 2 razy i przekrêæ stacyjkê na „OFF".

LED trzykrotnie potwierdzi pe³en kod (mignie 9 razy pauza 2 razy).

Usuwanie PIN kodu, praca bez PIN

Po wejœciu zamiast programowania PIN naciœnij na 4 sek.       . D³ugi bip potwierdzi usuniêcie.

 

 

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF"  3 razy i zostañ w po³o¿eniu "OFF",
" naciœnij VALET 8 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 4 bipy plus d³ugi bip. Jesteœ w trybie programowania 

funkcji grupy IV.

Regulacja i testowanie (czujnik ma 15 stopni czu³oœci):
" naciœnij        . Us³yszysz bip, czujnik obni¿y czu³oœæ o jeden stopieñ. Dwa bipy oznaczaj¹ minimum,
" naciœnij             . Us³yszysz bip, czujnik podwy¿szy czu³oœæ o jeden stopieñ. Dwa bipy to maximum,
" naciœnij na 4 sek.        . D³ugi bip oznacza, ¿e czujnik wróci³ do czu³oœci fabrycznej.

Rady
Czujnik mo¿na testowaæ bez wychodzenia z trybu programowania. Lekkie uderzenie, to krótki sygna³, 
mocniejsze d³u¿szy.

Aby zakoñczyæ w³¹cz stacyjkê.

 

 /C4

 

Wejœcie:
" przekrêæ stacyjkê samochodu "ON/OFF"  3 razy i zostañ w po³o¿eniu "OFF",
" naciœnij VALET 12 razy i przytrzymaj a¿ us³yszysz 6 bipów plus d³ugi bip.

Naciœnij razem na 6 sek.      +      . Us³yszysz 6 bipów i 3 d³ugie bipy  potwierdzaj¹ce, ¿e grupy I, II, III, IV 
wróci³y do ustawieñ fabrycznych.
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