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Alarmi valvesse lülitamine 
Vajuta puldil uste lukustamise nuppu - valverežiimi rakendumist kinnitab suunatulede vilkumine. 
Autos olev LED märgutuli põleb 10 sekundit ning seejärel hakkab vilkuma. 
 
Valverežiimi rakendamine ilma anduriteta 
Enne alarmi valvesse lülitamist vajuta ning hoia all programmeerimislüliti nuppu seni, kuni LED 
märgutuli hakkab lühikeste intervallidega vilkuma. Seejärel lahku autost, sulge uksed ning vajuta 
uste lukustamise nuppu. Režiimi rakendumist kinnitavad 2 helisignaali ja suunatulede vilgatavad. 
LED märgutuli põleb 10 sekundit ning seejärel hakkab vilkuma. 
 
Alarmi valvest maha võtmine 
Vajuta puldil uste avamise nuppu – suunatuled vilgatavad, LED märgutuli vilgub kuni üks ustest 
avatakse, seejärel kustub. Kui alarm on olnud häires, antakse sellest kolme helisignaaliga märku. 
 
TÄHTIS! - Kui 30 sekundi jooksul peale alarmi maha võtmist uksi ega pagasiruumi ei avata, siis 
ennistub alarmi valverežiim automaatselt. 
 
Pagasiruumi avamine puldist 
Avades pagasiruumi puldil olevast nupust, lülitate välja sisemise liikumisanduri ning muud 
lisaandurid. Sellest annab märku LED märgutule vilkumine. Pagasiluugi sulgemine lülitab kõik 
andurid valveringi tagasi (see omadus sõltub autost!) 
 
Avatud uksega alarmi valvesse lülitamine 
Kui uks või pagasiruumi luuk on signaali rakendamise hetkel lahti, annab süsteem sellest kohe 
kolme helisignaaliga märku. Alarm lülitakse valvesse, kuid mitte avatud uks/pagasiluuk.  
 
Alarmi väljalülitamine PIN koodiga 
Juhul, kui alarmi pult ei tööta või on kadunud, on võimalik valverežiim PIN-koodiga välja lülitada. 
Igal seadmel on unikaalne PIN-kood (muudetav), mille annab üle paigaldustöökoda koos juhendiga.  
Valverežiimi väljalülitamiseks toimi järgnevalt: 
1. Ava võtmega uks - alarm läheb häiresse 
2. Lülita sisse süüde 
3. Vajuta programmeerimislüliti nuppu PIN koodi esimese numbri arv kordi. Intervallid 
nupuvajutuste vahel peavad olema lühemad kui 1 sekund 
4. Oota 2 sekundit - alarm kinnitab PIN koodi esimese numbri sisestuse 1sek LED vilkumisega 
5. Korda punkte 3 ja 4 ülejäänud PIN'i numbrite sisestamiseks 
Kui PIN-kood on õige, tuleb alarm valvest maha. 
 
TESTREŽIIM  
Alarmil on 5 astmeline testrežiim: 

1. Viimase 5 häiretsükli lugemine ja kustutamine 
2. Uste/pagasiluugi andurite testimine 
3. Lisaandurite testimine 
4. Mahuandurite testimine ja tundlikkuse määramine 
5. Pultide testimine ning programmeerimine 

 
 
 



Testrežiimi sisenemine: 
1. Lülita süüde välja 
2. Lülita süüde sisse 
3. Vajuta ja hoia all programmeerimislülitit 
4. Umbes 10 sekundi järel kostub 1 signaal. Seejärel lase nupp lahti. Nüüd on alarm 

teenindusrežiimi esimeses astmes – häiretsüklite lugemine ja kustutamine. 
 

Testrežiimist lahkumiseks lülita süüde väja. 
 
1.  Viimase 5 alarmitsükli lugemine ja kustutamine 
Autos oleva LED märgutule vilkumiste kordade arvu järgi saad kindlaks teha viimaste 
alarmitsüklite põhjuse. Kõige viimase alarmitsükli korral annab alarm 1 korra signaali. 
 

LED vilgutuste arv – põhjus Häire tuvastanud ahel 

1 x LED vilgatus vasem esimene uks (CAN-bus) 
2 x LED vilgatus teised uksed (CAN-bus) 
3 x LED vilgatus originaal kapotilüliti (CAN-bus) 
4 x LED vilgatus lisa kapotilüliti (analoog) 
5 x LED vilgatus pagasiluugi lüliti (CAN-bus) 
6 x LED vilgatus sisemine mahuandur 
7 x LED vilgatus lisaandur 1 
8 x LED vilgatus lisaandur 2 
9 x LED vilgatus süüteahel 
10 x LED vilgatus originaal alarm 

 
 
Teise astmesse sisenemiseks hoia all programmeerimislüliti nuppu ~ 3 sek. kuni kuuled 2 signaali. 
 
2. Ukse, pagasiluugi ja kapoti andurite testimine 
Ukse/luugi avamisest annab märku signaal.Testides ainult ühte ust/luuki korraga, siis sulgemisel 
signaali ei kostu. Kui testida mitut korraga, siis ka sulgemisel kostub signaal. 
 
Kolmandasse astmesse sisenemiseks hoia lüliti nuppu all ~3 sek. kuni kuuled 3 signaali. 
 
3. Lisaandurite testimine - lisaanduri rakendumisest antakse märku ühe signaaliga. 
 
Neljandasse astmesse sisenemiseks hoia taas lüliti nuppu all ~3 sek. kuni kuuled 4 signaali. 
 
4. Mahuanduri testimine ja tundlikkuse muutmine 
Liikumisest autos antakse märku lühikeste signaalidega. LED märgutuli näitab tundlikkuse astet 
vilkumiste arvuga (1-8). Lühikese programmeerimislüliti vajutusega saad muuta mahuanduri 
tundlikkust kaheksal erineval astmel (1-2-3-4-5-6-7-8-1-2-3-4....) 
 
Peale mahuanduri testimist / tundlikkuse muutmist tuleb testrežiimist väljuda (süüde välja). 
 
Viiendasse astmesse sisenemiseks hoia lüliti nuppu all ~3 sek. kuni kuuled 5 signaali. 
 
5. Pultide testimine ja programmeerimine (RF mooduli olemasolul) 
5.1 Peale programmeerimislüliti lahti laskmist põleb LED märgutuli 8 sekundit. Kui ootad 8 
sekundit, siis programmeerimine jääb vahele. Pulte ei kustutata mälust ning alarm läheb pultide 
testimise režiimi (5.3) 



 
Pultide kustutamine mälust: sel ajal kui LED veel põleb vajuta programmeerimisnuppu 5 korda. 
Kui LED ära kustub, on puldid mälust kustutatud. 
 
5.2 Uute pultide lisamine 
LED märgutuli põleb 5 sekundit: 
A. Vajuta suvalist nuppu puldil. LED märgutuli kustub ning pult1 on programmeeritud. 
B. Ära vajuta ühtegi nuppu. LED märgutuli kustub – pult1 ei programmeeritud. 
C. Vajuta programmeerimisnuppu. LED märgutuli kustub – pult1 ei programmeeritud. 
 
LED märgutuli põleb 5 sekundit: 
A. Vajuta suvalist nuppu puldil. LED märgutuli kustub ning pult2 on programmeeritud. 
B. Ära vajuta ühtegi nuppu. LED märgutuli kustub – pult2 ei programmeeritud. 
C. Vajuta programmeerimisnuppu. LED märgutuli kustub – pult2 ei programmeeritud. 
 
Kui programmeerimine õnnestub, lülitub alarm pultide testimise režiimi.  Kui programmeerimine ei 
õnnestunud, kostub 3 signaali, LED märgutuli vilgub 3x ning alarm läheb uuesti pultide 
programmeerimise režiimi (5.2). Süüte välja lülitamisega väljud programmeerimise režiimist. 
 
5.3 Pultide testimine 
Puldi testimise režiimi sisenemise kinnitab 1 helisignaal ning 1 LED märgutule vilgutus. 
Seni kuni süüde sees on, antakse igast puldi nupu vajutusest märku 2 helisignaaliga ning 2 LED 
vilgatusega. Vajutades programmeerimislülitit 5 korda saate korrata pultide programmeerimist (5.2).  
 
Süüte väljalülitamisega väljud pultide testimise režiimist ning testrežiimist. 


