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1. Dôle�ité informácie 

! Tento produkt je určený iba pre zabezpečenie automobilov. Iné pou�itie je 
neprípustné. 

! Ak máte problém s ovládaním alarmu  stlačte tlačidlá I a III na vstup do 
servisného re�imu a nav�tívte najbli��ie montá�ne stredisko 

! Nevystavujte diaľkový ovládač vlhkosti a chráňte ho pred nárazmi, pádom 
a pod. .  

! Ak nepou�ívate diaľkový ovládač dlh�í čas skontrolujte si kapacitu batérie 
v ovládači 

! Montá� zariadenia prenechajte autorizovaným montá�nym strediskám 
 
 
2. Úvod 

SENTINEL 1100 je bezpečnostné zariadenie s vysokým stupňom ochrany. Vďaka 
dvojcestnému ovládaču budete okam�ite informovaný o prípadnom naru�ení auta, 
ako aj o spôsobe jeho naru�enia, aj keď ste od auta vzdialený a nepočujete sirénu. 

Veľkou výhodou dvojcestného ovládača je, �e zariadenie mô�ete ovládať aj bez 
toho, aby ste na auto videli. V�etky povely, ktoré autoalarm prijme, budú spätne 
ovládačom potvrdené.  
 
 
 
3. Displej diaľkového ovládača 
Dvojcestný ovládač je vybavený farebným displejom, 
ktorý nepretr�ite informuje majiteľa o stave jeho auta. 
Pomocou rôznych ikoniek na displeji sa zobrazuje, čo sa 
s autom práve deje. 
 
 
 
3.1. Popis ikoniek displeja 
 

Ikonka Popis 

 Indikuje naru�enie otrasového čidla 

 Indikuje, �e niekto volá majiteľa k autu ( VPS ) 

 Indikuje vyslanie signálu do riadiacej jednotky 

  Zobrazuje či je auto zamknuté alebo odomknuté 

 
Zobrazuje stav batérie v ovládači 

 Zobrazuje otvorenie dverí 

 Zobrazuje otvorenie kufra 
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4. Funkcie diaľkového ovládača 
 
4.1. Popis funkcií tlačidiel 

Tlačidlo Dĺ�ka stlačenia Funkcia 
I 0,5 s Zapnutie alarmu, vypnutie poplachu 
I  0,5 s Kontrola stavu / vyhľadanie auta (pri zapnutom alarme) 
II 0,5 s Vypnutie alarmu 

III �� 2 s Otvorenie kufra 
( I + II ) 0,5 s Aktivovanie proti-únosovej funkcie 

( III + IV ) 0,5 s Zapnutie / vypnutie sirény pri zapínaní / vypínaní alarmu 
Poznámky:  
�� reprezentuje dlhé stlačenie na 2s 
( ) reprezentuje súčasné stlačenie tlačidiel 
 
5. Ovládanie 
Ka�dý povel z diaľkového ovládača, ak ho alarm prijal, je 
ovládačom potvrdený. Ak nie, ste mimo dosah.  
V texte 
! krátke stlačenie =  0,5 sekundy 
! dlhé stlačenie    =    2 sekundy 

Pri ka�dom stlačení tlačidla na ovládači sa na displeji zobrazí symbol antény , čo 
znamená vyslanie signálu. V pravom dolnom rohu displeja je indikátor stavu baterky 
v ovládači. Ak sa zobrazí ikonka batérie , vymeňte ju. S vybíjaním batérie sa 
skracuje dosah diaľkového ovládača.  
 
5.1. Tlačidlo I, krátke stlačenie (zapnutie alarmu, vypnutie 

poplachu, kontrola stavu / vyhľadanie auta) 
Zapnutie alarmu (zamknutie dverí, zapnutie blokovania motora) 
  
Zapnutie alarmu. (alarm je vypnutý, auto je odomknuté)  
! Krátko stlačte tlačidlo I 
! Siréna 1x pípne a svetlá 1x bliknú 
! Alarm sa zapne a automobil bude uzamknutý. Počas 

strá�enia je aktivované blokovanie motora, proti 
neoprávnenému pokusu o na�tartovanie. 

! Ak je aktivovaná funkcia Mute , siréna nebude pípať 
(bod 5.5. ) 

 
Vypnutie poplachu. (alarm je zapnutý a spustil sa poplach) 
! Krátko stlačte tlačidlo I 
! Vypne sa poplach, siréna prestane húkať, ale alarm sa nevypne 

 
Kontrola stavu / vyhľadanie auta. (alarm je zapnutý) 
! Krátko stlačte tlačidlo I 
! Siréna 5x pípne a svetlá budú počas pípania blikať 
! Ak ste v dosahu ovládania, displej zobrazí stav vozidla (otvorené/zatvorené 

dvere, uzamknuté/odomknuté...)  
! Ak je aktivovaná funkcia Mute , siréna nebude pípať (bod 5.5. ) 
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5.2. Tlačidlo II, krátke stlačenie (vypnutie alarmu)  
 
Vypnutie alarmu. (alarm je zapnutý, auto je uzamknuté) 
! Krátko stlačte tlačidlo II 
! Siréna 2x pípne a svetlá 2x bliknú 
! Alarm sa vypne a automobil bude odomknutý. Vypne 

sa blokovanie �tartovania  
! Ak je aktivovaná funkcia Mute , siréna nebude pípať 

(bod 5.5. ) 
 

5.3. Tlačidlo III, dlhé stlačenie  (otvorenie kufra)  
 
! Dlho (2s) stlačte tlačidlo III 
! Siréna 2x pípne a svetlá 2x bliknú 
! Ak je aktivovaná funkcia Mute , siréna nebude pípať 

(bod 5.5. ) 
Funkcia pracuje pri vypnutom aj zapnutom alarme. Ak sa 
otvorí kufor pri zapnutom alarme, automaticky sa 
odomknú dvere a alarm sa vypne. 
 
5.4. Tlačidlá I + II, dlhé stlačenie (funkcia  Anti-Jacking) 
( alarm je vypnutý , zapaľovanie je zapnuté ) 
! Krátko stlačte súčasne tlačidlá I + II  
! Ovládač 1x pípne, siréna 3x a na displeji sa ka�dé 3s 

objaví príslu�né zobrazenie 
! Ak je táto funkcia aktivovaná a dôjde ku kráde�i auta, 

mô�e majiteľ opustiť auto s diaľkovým ovládačom 
(kľúč mô�e ponechať zlodejovi :-). Ak sa auto vzdiali 
od ovládača na dostatočnú vzdialenosť (diaľkový ovládač nie je v dosahu auta, 
cca 300m v zastavenej oblasti) spustí sa poplach a zablokuje �tartér  

! Funkciu odblokujete stlačením hociktorého tlačidla na ovládači 
 
UPOZORNENIE! 
Túto funkciu aktivujte len ak nastal pokus o kráde� vozidla ( napr. na kri�ovatke ). 
Nezabudnite si stále, pri vystupovaní z auta, zobrať so sebou diaľkový ovládač od 
alarmu. 
 
5.5. Tlačidlá III+IV, dlhé stlačenie (MUTE - zapnutie/vypnutie sirény 

pri zapínaní / vypínaní alarmu) 
! Dlho (2s) stlačte tlačidlá  III + IV 
! Ak ovládač 1x pípne, siréna alarmu je vypnutá pri zapínaní / vypínaní alarmu 

a pri naru�ení od otrasového čidla. 
! Ak ovládač a siréna pípne 2x, siréna alarmu je zapnutá � plne aktávna 

 
UPOZORNENIE! 
Ak vypnete sirénu, nebude húkať pri naru�ení od otrasového čidla. 
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5.6. Indikácia slabej batérie v ovládači  
Ak je v diaľkovom ovládači slabá batéria, na displeji 
diaľkového ovládača sa zobrazí príslu�ná ikonka, ktorá 
upozorní majiteľa na nutnú výmenu batérie ( 1,5V typ AAA ) 
 

5.7. VPS (Vehicle Paging System)   
Pomocou SENTINELu 1100 je mo�né privolať k autu jeho majiteľa, ak je na čelnom 
skle nalepený senzor VPS.  
Za čelným sklom je nalepený kruh, v strede s červenou výstra�nou LED diódou. Pri 
aktivovanom systéme táto dióda svieti. Vo vnútri tohto kruhového zariadenia je 
in�talovaná elektronika s piezo snímačom. Ak poklopete na 
sklo v mieste kde je kruh nalepený, diaľkový ovládač 
akustickým signálom ( 8x dvojpípnutím ), zobrazením  ikonky 
zvoniaceho telefónneho slúchadla  a nadpisu CALL oznámi 
majiteľovi auta, �e niekto je pri jeho aute a volá ho. Po 5s od 
poklopania svetlá na aute 3x bliknú. Aktiváciou VPS sa siréna 
(poplach) nespustí.  
 
6. Aktivácia poplachu 
 

6.1. Otrasový snímač   
Ak je naru�ený otrasový snímač, ovládač začne pípať ( 16x 
dvojpípnutie), displej zobrazí ikonku kladiva a nadpis 
WARNING. Pre zru�enie poplachu stlačte tlačidlo I  (vypnutie 
sirény a blikania svetiel). 
 
Siréna v aute bude pri poplachu húkať 25 sekúnd a svetlá pri 
tom budú blikať. Ak je aktivovaná funkcia Mute , siréna húkať nebude (bod 5.5. ) 
 

6.2. Otvorenie dverí     
Ak sú na aute otvorené dvere spustí sa 25 sekundový 
poplach. Ovládač bude signalizovať naru�enie blikaním 
symbolu dverí na displeji , akustický signálom (16x 
dvojpípnutie) a nadpisom BREAK IN. Pre zru�enie poplachu 
stlačte tlačidlo I  (vypnutie sirény a blikania svetiel). 
 
6.3. Hlásenie otvorených dverí  
! Ak, pri zapnutom zapaľovaní, nie sú správne zatvorené dvere začnú blikať na 

aute svetlá 
! Ak, pri vypnutom zapaľovaní, nie sú správne zatvorené dvere, počas 15 sekúnd 

budú blikať svetlá. 
 
6.4. Upozornenie na nezapnutý alarm 
Ak po otvorení a zatvorení dverí nezapnete alarm do 30s, budete na to upozornený 
bliknutím svetiel 3x a dvojpípnutím diaľkového ovládača 3x 
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6.5. Núdzové vypnutie alarmu 
Ak máte po�kodený, nefunkčný alebo ste stratili diaľkový ovládač a alarm je zapnutý, 
mô�ete ho vypnúť nasledovným spôsobom: 
! Otvorte dvere kľúčom, sadnite si do auta, zatvorte dvere a počkajte kým sa 

skončí poplach (  25s  ). 
! Zapnite / vypnite zapaľovanie 5x behom 3 sekúnd. Kľúč musí skončiť v pozícii 

vypnuté. 
! Svetlá 1x bliknú a po 6 sekundách bliknú 2x, čo znamená, �e alarm je v servisom 

re�ime. 
 
6.6. Indikácia LED diódy 
Alarm ja zapnutý   - 2x blikne ka�dú  1 sekundu 
Naru�ený otrasový snímač - 3x blikne ka�dé 3 sekundy 
Naru�ené dvere   - nepretr�ite bliká 
Alarm vypnutý   - svieti 3 sekundy 
 

6.7. A, Zamknutie dverí pri zapnutí  zapaľovania 
" Zapnite zapaľovanie a po 15 sekundách stlačte no�nú brzdu. Dvere sa 

automaticky zamknú. 
" Zapnite zapaľovanie a stlačte tlačidlo I. 

 

6.8. B, Odomknutie dverí pri vypnutí  zapaľovania 
" Dvere sa automaticky odomknú pri vypnutí zapaľovania. 
" Vypnite zapaľovanie a stlačte tlačidlo II. 

UPOZORNENIE! 
Musíte mať namontované centrálne zamykanie. Ak dvere nie sú správne zatvorené 
a zapaľovanie nie je zapnuté , dvere sa nezamknú. 
 
 
7. Programovanie 
 
7.1. Programovanie diaľkového ovládača 
Autoalarm má pamäť na 3 rôzne diaľkové ovládače. Programovanie diaľkových 
ovládačov odporúčame vykonať v odbornom montá�nom stredisku. 
 
1. Behom 3 sekúnd 5x zapnite a vypnite zapaľovanie. Svetlá raz bliknú. Teraz ste 

v servisnom / programovacom re�ime. 
2. Do 6 sekúnd, stlačte krátko tlačidlo I na diaľkovom ovládači. Svetlá 1x bliknú pre 

potvrdenie naprogramovania. 
3. Podľa bodu 2 naprogramujte aj 2 a 3 ovládač. Svetlá bliknú raz pre potvrdenie 

druhého aj tretieho ovládača. Systém automaticky ukončí programovací re�im po 
prijatí tretieho ovládača alebo po uplynutí 6 sekúnd, čo bude signalizovať 2x 
bliknutím svetiel. 

 
UPOZORNENIE! 
Ak chcete vymazať kód ovládača (napr. pri strate, odcudzení) musíte prepísať v�etky  
3 pamäťové miesta v alarme. Ak programujete menej ako 3 rôzne ovládače, tak to 
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dosiahnete tak, �e jeden ovládač naprogramujete viackrát (2 alebo 3 krát stlačíte 
tlačidlo I v programovacom re�ime). 
 
 
7.2. Programovanie voliteľných funkcií 
 
 Dĺ�ka impulzu centrálneho zamykania 
Mo�né nastavenia   - 0,8 s alebo 4 s. 
Fabrické nastavenie  - 0,8 s . 
Ak chcete zmeniť dĺ�ku impulzu na 4 sekundový impulz ( pre pneumatické centrálne 
zamykanie ) stlačte pri programovaní diaľkových ovládačov tlačidlo IV (tak aby sa 
rozsvietila ikona antény) namiesto tlačidla I. 
 

8. Technické parametre 
 
Pracovné napätie alarmu   - DC 12V  
Odber alarmu v kľudovom stave  - <20mA 
Výstupný výkon alarmu   - svetlá 5A, siréna 10A, centrálne zamykanie 10A 
Dosah pagera    - optimálne podmienky 1200m  
         - zastavaná oblasť do 600m 
Pracovné napätie ovládača  - 1,5V 
Odber DO v kľudovom stave  - <50µA 

 
 


