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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 
 
Tlačidlo Obrázok Funkcia Podmienka 

zapnutie a uzamknutie alarm je vypnutý 
vyhľadanie auta so zvukom alarm je zapnutý 
ukončenie poplachu je spustený poplach 1 

 

diaľkové uzamknutie dverí počas jazdy 
vypnutie a odomknutie alarm je zapnutý 2  
diaľkové odomknutie dverí počas jazdy 
tiché zapnutie alarm je vypnutý 
vyhľadanie auta bez zvuku alarm je zapnutý 
protiúnosový systém počas jazdy 3 

 

ukončenie poplachu je spustený poplach 
1+2  diaľkové spustenie poplachu kedykoľvek 

2+3  diaľkové otvorenie kufra alarm je vypnutý 

 

 
FUNKCIE ALARMU 
 
 
PROGRAMOVANIE OVLÁDAČOV 
1. Zapnite zapaľovanie, stlačte servisné tlačidlo 10x behom 8 sekúnd. Siréna pípne 

3x – vstúpili ste do programovacieho režimu. 
2. Do 8 sekúnd stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači. Ak už 8 sekúnd uplynulo, 

alebo sa vyplo zapaľovanie, systém automaticky ukončí programovací režim. 
3. Siréna pípne na potvrdenie prijatia kódu ovládača. Počet pípnutí zodpovedá 

poradiu ovládača : prvý ovládač – 1x, 2 ovládač – 2x. 
4. Pri programovaní sa musia naprogramovať všetky ovládače súčasne, aj 

nové aj pôvodné. 
5. Do pamäte alarmu je možné naprogramovať 6 ovládačov. 
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NÚDZOVÉ VYPNUTIE ALARMU 
1. Ak je alarm zapnutý a diaľkový ovládač ste stratili alebo sa pokazil: zapnite 

zapaľovanie. 
2. Stlačte servisné tlačidlo príslušný počet krát ( fabricky nastavené na 5 ). Siréna 

pípne 4x čo znamená, že alarm je vypnutý. Táto procedúra musí byť ukončená do 
8 sekúnd. 

Zmena potrebného počtu stlačení servisného tlačidla (vykonajte pri vypnutom 
alarme): 
a. zatvorte dvere 
b. stlačte tlačidlo 2 a do 10 sekúnd zapnite zapaľovanie. Stlačte servisné tlačidlo 5x, 

siréna pípne 4x a teraz stlačením servisného tlačidla od 1-9 krát nastavíte nový 
kód. 

c. do 10 sekúnd vypnite zapaľovanie. Siréna pípne toľkokrát, aké je nové číslo kódu. 
 

ZAPNUTIE ALARMU 
1. Stlačte tlačidlo 1. 
2. Siréna pípne 1x (ak je tak nastavené) a svetlá 1x bliknú. 
3. Dvere sa uzamknú. 
4. LED bude pomaly blikať. Ak niektoré dvere nie sú zavreté, siréna pípne 5x pre 

upozornenie a LED bude blikať rýchlo. Po uzavretí dverí + 2 sekundy bude LED 
blikať pomaly. 

5. Aktivuje sa blokovanie štartovania. 3 sekundy po zapnutí je alarm plne 
aktivovaný. Ak je behom prvých 3 sekúnd aktivované niektoré čidlo, siréna 
niekoľkokrát pípne a príslušný okruh je vyradený až kým sa nestabilizuje. 

 
PRIPOMÍNAČ (NASTAVENIE 6) 
Po 10 sekundách, ak systém nie je zapnutý, siréna pípne 2x aby pripomenula, že 
treba zapnúť alarm. Ak je navolená funkcia automatického zapínania (nastavenie 7), 
tak pripomínač nepracuje. 
 
VYPNUTIE ALARMU 
1. Stlačte tlačidlo 2. 
2. Siréna pípne 3x (ak je tak nastavené) a svetlá 3x bliknú.  
3. Dvere sa odomknú, LED zhasne a deaktivuje sa blokovanie štartovania. 
 
TICHÉ ZAPNUTIE ALARMU 
Tlačidlom 3 zapnete alarm bez akustického signálu (zapípania). Ostatné platí 
rovnako ako pri použití tlačidla 1.  
 
POZNÁMKA 

• Vypnutie alarmu tlačidlom 2 je tiež bez akustického signálu (zapípania). 
Tento stav môže byť zrušený funkciou vyhľadania  auta pomocou 
tlačidla 1 (viď nižšie). 

• Funkcia sa dá navoliť aj programovacom menu (len v servise), ale 
v tom prípade otrasový snímač pri narušení nebude aktivovať sirénu. 
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ZAPÍNANIE POSLEDNÝMI DVERAMI (NASTAVENIE 7) 
 
Nastavenie 7 - zapnuté:  
a. Ak vodič nezapne alarm diaľkovým ovládačom, tak 30s po uzatvorení posledných 

dverí sa alarm automaticky zapne. 
b. Ak sa behom 30s otvoria dvere, po ich uzavretí sa začne rátať opäť 30s. 
c. Ak sa po vypnutí zapaľovania neotvoria žiadne dvere (vodič sedí v aute), funkcia 

sa neaktivuje. 
d. Nastavením 8 je možné zvoliť spolu s automatickým zapnutím aj súčasné 

zamykanie dverí. 
 
Nastavenie 7 - vypnuté: Funkcia neaktívna. 
 
AUTOMATICKÉ ZNOVUZAPNUTIE ALARMU (NASTAVENIE 4) 
Ak do 30 sekúnd po vypnutí alarmu nie sú otvorené dvere alebo zapnuté 
zapaľovanie, systém sa automaticky znova aktivuje. 
 
PANIC – DIAĽKOVÉ SPUSTENIE POPLACHU 
Aktivácia : stlačte súčasne tlačidlá 1+2. Spustí sa poplach. 
Deaktivácia: stlačte tlačidlo 1 alebo 2. 
 
VYHĽADANIE AUTA 
Pri zapnutom alarme stlačte tlačidlo 1. Siréna 1x pípne a svetlá 10x bliknú.  
Pri zapnutom alarme stlačte tlačidlo 3. Svetlá 10x bliknú (tiché vyhľadanie). 
Stlačením tlačidla 2 vyhľadávanie zastavíte. 
 
PROTIÚNOSOVÝ SYSTÉM 
1. Pri zapnutom zapaľovaní a zavretých dverách stlačte tlačidlo 3. Do 8 sekúnd 

otvorte dvere pre aktivovanie protiúnosového systému. Ak do stanoveného času 
sa dvere neotvoria, nič sa neudeje. 

2. Po uzavretí dverí LED začne rýchlo blikať a začne sa 30 sekundové 
odpočítavanie. 

3. Po uplynutí 30 sekúnd siréna pípne každé 2 sekundy. Po 20 sekundách sa spustí 
poplach a zhasne zapaľovanie. Poplach skončí ihneď po vypnutí zapaľovania 
kľúčom. Štartovanie zostane zablokované.  

Vypnutie protiúnosového systému : stlačte tlačidlo 3 na 2 sekundy pri zapnutom 
zapaľovaní. Svetlá 2x bliknú pre potvrdenie. 
 
PAMÄŤ POPLACHU 
Ak pri vypínaní alarmu siréna pípne 4x a svetlá bliknú 4x, znamená to, že počas 
stráženia bol spustený poplach. 
 
KONTROLA OTVORENÝCH DVERÍ (NASTAVENIE 5) 
Ak pri zapnutom zapaľovaní sú otvorené dvere, začnú blikať svetlá (max 60s). Ak sa dvere 
uzavrú, svetlá prestanú blikať. 
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Osvedčenia: 
Certifikát č. 02550/101/1/2002 – EVPU, SKTC – 101 

Osvedčenie o technickej spôsobilosti MDPT SR č. 27MD2247 
Homologizácia MDPT SR pre EU č.E27*97RI-01*1014*00 

Zariadenie je schválené pre používanie v SR 

 
SERVISNÝ REŽIM 
1. Zapnite zapaľovanie. Do 8 sekúnd stlačte a 3 sek. držte servisné tlačidlo.  
2. Po 8 sekundách, alebo po vypnutí zapaľovania bude LED trvalo svietiť. 
3. V servisom režime pri zapínaní siréna 2x pípne a svetlá 2x bliknú. 
4. Pre vypnutie servisného režimu zapnite zapaľovanie, stlačte a 3 sek držte 

servisné tlačidlo. Po 8 sekundách, alebo po vypnutí zapaľovania LED zhasne. 
V servisnom režime alarm auto nestráži. Všetky ostatné funkcie zostávajú 
nezmenené. 
 
OBMEDZENIE POČTU POPLACHOV 
Ak pri zapnutom alarme je neustále niektoré čidlo aktivované, siréna odhúka len 3 
cykly po 30 sekúnd. Vstup bude potom odstavený, ale alarm zostane zapnutý. 
 
 
LED 
a. Ak je alarm zapnutý, LED bliká pomaly. 
b. Pri poplachu LED bliká rýchlo. 
c. V servisom režime LED trvalo svieti. 
 
 
VÝSTUP NA PAGER 
Ku alarmu je možné pripojiť pager pre diaľkové upozornenie vodiča na poplach. 
 
 
DIAĽKOVÉ OTVORENIE KUFRA 
Pri vypnutom alarme: stlačte súčasne tlačidlá 2+3 (0,5 sek 300mA neg. signál na 
výstupe) pre otvorenie kufra (ak je namontovaný elektrický zámok). 
 
 
ĎALŠIE SNÍMAČE 
Ku alarmu je možné pripojiť aj ďalšie snímače ako napr. mikrovlnný interiérový, 
náklonový a pod. 

 
 
SNÍMAČ POKLESU NAPÄTIA (NASTAVENIE 1) 
Alarm je vybavený snímačom poklesu napätia, ktorý spustí poplach napr. pri 
rozsvietení sa vnútorného osvetlenia, zapnutí zapaľovania a pod. 
Túto funkciu odporúčame v programovacom režime vypnúť. Zapnite ju len 
u áut, kde je iný spôsob ochrany auta problematický ! 
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NASTAVENIE VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ 
 
Funkcie uvedené v tabuľke je možné nastaviť podľa nasledovného programovacieho 
postupu: 
 

1. Pri vypnutom autoalarme zapnite zapaľovanie. 
2. V priebehu 10 sekúnd stlačte servisné tlačidlo 7x. O 3 sekundy neskôr siréna 

1x pípne.  
3. Vypnite zapaľovanie, LED bude pomaly blikať. 
4. Do 15 sekúnd stlačte servisné tlačidlo toľkokrát, aké je poradové číslo funkcie, 

ktorú chcete zmeniť (za každým stlačením servisného tlačidla siréna 1x 
pípne).  

5. Zapnutím  zapaľovania zmeníte nastavenú funkciu. Siréna pípne 1x alebo 2x 
indikujúc stav programovanej funkcie. Ak chcete funkciu opäť zmeniť, alebo 
nastaviť inú funkciu, vrátte sa do bodu 3.  

6. Pre ukončenie programovacieho režimu vypnite a zapnite zapaľovanie, alebo 
sa režim ukončí automaticky 8 sekúnd po vypnutí zapaľovania. 

 
Príklad: Pre vypnutie akustického signálu pri zapínaní / vypínaní alarmu vykonajte 
body 1-3. Stlačte servisné tlačidlo 11x. Pri každom stlačení tlačidla budete počuť 
pípnutie. Musíte to stihnúť do 15 sekúnd. Potom zapnite zapaľovanie, budete počuť 
2x pípnutie, čo znamená, že ste funkciu nastavili na VYPNUTE. Ak ju chcete zmeniť 
na ZAPNUTÉ musíte zopakovať postup od bodu 3 a pri zapnutí zapaľovania v bode 
5 budete počuť 1xpípnutie čo indikuje zmenu funkcie na ZAPNUTÉ. Po ukončení 
bodu 5 Vám systém umožní vykonať naprogramovanie inej funkcie. 
 

 
funkcia prednastavené 

(1 pípnutie) 
voliteľné 

(2 pípnutia) 
1 snímač poklesu napätia zapnutý vypnutý 

(doporučené) 

2 čas odomykacieho impulzu pre 
centrálne zamykanie 0,5s 3,5s 

3 čas zamykacieho impulzu pre 
centrálne zamykanie ako odomykací 15s 

4 automatické znovuzapnutie alarmu zapnuté vypnuté 
5 kontrola otvorených dverí zapnutá vypnutá 
6 pripomínač (pípnutie) zapnuté vypnuté 
7 zapínanie poslednými dverami zapnuté vypnuté 

8 bod 7 + uzamykanie centrálu 
zapnuté (možno 

aktivovať len spolu 
s funkciou 7) 

vypnuté 

9 opozdenie aktivácie alarmu 3 sekundy 45 sekúnd 

10 pôvodné nastavenia nastaví všetky funkcie 
na „prednastavené“  

11 akustický signál pri zapínaní/vypínaní zapnutý vypnutý 
 
Technické parametre : 
Výkon  -      9,8mW 
Frekvencia - 433,92 MHz 
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