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1. Włączenie alarmu
Naciśnięcie klawisza A pilota w czasie, gdy alarm jest rozbrojony powoduje włą-
czenie alarmu. 
Jeżeli zainstalowany jest czujnik ultradźwiękowy, to można go po włączeniu  
i w czasie trwania całego stanu uzbrojenia na przemian wyłączyć i włączyć - po-
przez trzysekundowe naciskanie przycisku B. Odłączenie czujnika ultradźwięko-
wego sygnalizowane jest podwójnym sygnałem syreny, a ponowne jego załączenie 
pojedynczym sygnałem syreny.
Jeżeli alarm wykryje pozostawione otwarte drzwi lub pokrywę silnika, to zasygnali-
zuje to trzema dźwiękami syreny.
Włączenie alarmu powoduje wystawienie masy na zasilaniu czujników dodatko-
wych (złącze i przewód nr 4), a dioda LED świeci światłem ciągłym. 
Włączenie alarmu sygnalizowane jest sygnałem syreny (jeśli włączona jest opcja 
głośnego włączania i wyłączania alarmu) i włączeniem kierunkowskazów na 1s.
Równocześnie z zapaleniem kierunkowskazów centrala podaje masę na wyjście 
zamykające zamka centralnego. 
Sygnał ten trwa 0.8s lub 3s w zależności od zaprogramowanej opcji. Jeśli funkcja 
komfort jest włączona, to masa na wyjściu zamykającym zamka centralnego pozo-
staje dodatkowo przez 25s.
Po zamknięciu zamka centralnego przez 15s (lub 45s) alarm nie reaguje na włą-
czenie stacyjki, zwarcie wyłącznika krańcowego i czujnika ultradźwiękowego.  
Po tym czasie dioda LED zaczyna wolno migać i alarm jest uzbrojony.
Naciskanie przez 3s przycisku A, gdy alarm jest uzbrojony włącza na 30s syrenę 
alarmową i kierunkowskazy (PANIC).
W czasie uzbrojenia każde wejście (dwa czujniki krańcowe, stacyjka, czujnik 
ultradźwiękowy) może wywołać alarm tylko pięć razy. Po pięciu alarmach spowo-
dowanych tym samym wejściem, wejście to pozostaje nieaktywne do wyłączenia 
przyciskiem A pilota. Pozostałe wejścia działają dalej.

2. Alarmowanie
Pobudzenie dowolnego wejścia (czujniki krańcowe, stacyjka, czujnik ultradźwięko-
wy) wywołuje alarm, który trwa 30s. W czasie trwania alarmu syrena jest włączona, 
i migają kierunkowskazy. Wciśnięcie przycisku A pilota w czasie trwania alarmu 
wyłącza alarm. Naciśnięcie klawisza B pilota tylko skraca go (a nie wyłącza) i alarm 
dalej pozostaje uzbrojony.
Jeżeli zainstalowany jest czujnik ultradźwiękowy z prealarmem i nie został on 
odłączony, to niewielkie jego pobudzenia wywołują tylko PREALARM (4 sygnały 
syreny i dwa sygnały kierunkowskazów), a jeżeli pobudzenie jest znaczne, to wy-
woływany jest alarm. Jeżeli czujnik został odłączony pilotem, to każde jego pobu-
dzenie wywołuje tylko PREALARM.
Jeżeli zainstalowany jest czujnik ultradźwiękowy bez prealarmu i nie został on 
odłączony, to jego pobudzenie wywołuje alarm. Jeżeli czujnik został odłączony 
pilotem, to jego pobudzenie nie wywołuje alarmu.

3. Wyłączanie alarmu
Naciśnięcie klawisza A pilota, w czasie gdy alarm jest uzbrojony powoduje wyłą-
czenie alarmu. Wyłączanie alarmu sygnalizowane jest dwoma krótkimi sygnałami 
syreny (jeśli ustawiona jest opcja głośnego włączania i wyłączania alarmu) oraz 
dwoma błyśnięciami kierunkowskazów. Jeśli ponowne uzbrojenie jest włączone  
i jeśli w ciągu 25s po wyłączeniu nie zostaną otwarte drzwi lub nie zostanie włączo-
na stacyjka, to alarm uzbroi się ponownie.

 
 

 

 
 


