
TELECOMANDÃ

FUNCÞII DE PROTECÞIE ALE VEHICULULUI
Vehiculul dumneavoastrã este protejat în timp ce este parcat în
modul armat. Dacã o uºã este deschisã sau vehiculul este lovit,
luminile vor clipi ºi sirena va suna pentru o perioadã programatã.
Sistemul de recuperare a vehiculului oferã moduri de recuperare
dupã un jaf. 

Armarea - Pentru a arma sistemul 

1. Apãsaþi butonul o datã. 
2. Sirena va emite sunete ºi luminile vor clipi o datã.
3. Uºile se vor încuia (dacã sunt conectate). 
4. LED-ul de stare va începe sã clipeascã o datã pe secundã. 
5. Starterul va fi dezactivat (dacã releul de întrerupere a starterului
este conectat). 
6. Dupã 3 secunde, sistemul este armat. Dacã senzorul de ºoc sau
un senzor extern este declanºat înainte de cele trei secunde,
circuitul senzorului respectiv va fi dezactivat. Senzorul se va rearma
doar când acesta este stabil pentru mai mult de 3 secunde. 

Armare - anularea senzorului de ºoc

1. Apãsaþi butonul de douã ori în mai puþin de 2 secunde. 

2. Apãsaþi butonul o datã. Acesta anuleazã senzorul de ºoc ºi
armeazã sistemul.

Armarea / dezarmarea silenþioasã - Pentru a arma
sistemul fãrã ca sirena sã sune

1. Apãsaþi butoanele ºi simultan. 

Armarea silenþioasã - anularea senzorilor

1. Apãsaþi butoanele ºi simultan ºi apoi încã o datã în mai
puþin de 2 secunde. 

2. Apãsaþi butonul din nou. Aceasta va arma sistemul ºi va anula
senzorul de ºoc fãrã ca sirena sã sune. 

Armarea - Diagnostice
Dacã o uºã este deschisã (sau un senzor este activ) în timpul armãrii
sistemului, LED-ul va clipi rapid, iar sirena va emite 3 sunete. (Uºa
deschisã sau senzorul activat nu va declanºa sistemul). Dacã
sistemul este în modul de armare silenþioasã, sunetele nu vor fi
anulate.

Dezarmare - Pentru a dezarma sistemul 

1. Apãsaþi butonul o datã. 
2. Sirena va emite sunete ºi luminile vor clipi de douã ori. 
3. Uºile se vor descuia (dacã sunt conectate). 
4. Starterul va fi activat (dacã releul de întrerupere a starerului este
conectat). 

Dezarmare - Diagnostice
Dacã sirena emite sunete, iar luminile clipesc de 4 ori, înseamnã cã
sistemul a fost declanºat. Dacã este în modul de dezarmare
silenþioasã, vor clipi doar luminile .

Anularea sunetelor sirenei din telecomandã
Anularea sunetelor sirenei din telecomandã este o funcþie care face
posibilã resetarea sistemului când se declanºeazã, fãrã a dezarma
sistemul. Dacã sistemul este declanºat, iar sirena sunã, apãsaþi

butonul de pe telecomandã pentru a opri declanºarea ºi a aduce
sistemul în stare armatã. 

Dezarmare de urgenþã
Dacã telecomanda este pierdutã în timp ce sistemul este armat,
folosiþi paºii urmãtori pentru a dezarma sistemul.
1. Puneþi ºi luaþi contactul de douã ori, apoi puneþi contactul din nou
în mai puþin de 7 secunde. 
2. LED-ul va clipi rapid pentru 3 secunde, apoi va clipi o datã pe
secundã. 
3. Numãraþi aceste clipiri ºi luaþi contactul când numãrul de clipiri
este egal cu codul dumneavoastrã PIN. 
4. Dacã este introdus codul PIN corect, sistemul se va dezarma
când contactul este luat. Notã: Dacã este introdus un cod PIN
incorect de douã ori la rând, sistemul va comanda LED-ului sã
clipeascã de douã ori ºi va bloca toate codurile PIN pentru 3 minute. 

Panicã

1. Cu contactul luat, apãsaþi ºi menþineþi butonul pentru 3
secunde. Sirena va suna, iar luminile vor clipi. 

2. Apãsaþi butonul pentru a anula modul panicã.

Localizare maºinã
Notã: Sistemul trebuie sã fie armat ºi contactul luat înainte sã
fie folosit sistemul de localizare a maºinii.  

Apãsarea butonului va face ca sirena sã sune o datã ºi luminile
sã clipeascã de 6 ori pentru a uºura localizarea maºinii. 

Senzorul de ºoc
1. Dacã este aplicatã o loviturã uºoarã asupra maºinii, sirena va suna
de 5 ori, iar luminile vor clipi o datã pentru avertizare. 
2. Dacã este aplicatã o loviturã mai puternicã, sirena va suna ºi
luminile vor clipi pentru durata programatã. 

Armarea pasivã
Sistemul se va arma pasiv (dacã este programat) la luarea
contactului ºi la 30 secunde dupã ce ultima uºã este închisã. 

Re-armarea pasivã
La 30 secunde dupã ce sistemul este dezarmat, dacã nu este pus
contactul sau uºile nu sunt deschise, sistemul se va rearma automat
ºi va încuia uºile dacã rearmarea automatã este activatã. 

Deschiderea electricã a portbagajului

Apãsaþi ºi menþineþi pentru 2 secunde pentru a deschide
portbagajul. 

Modul Valet
Când sistemul este în modul Valet, funcþiile sunt anulate, dar
încuierea uºilor ºi a portbagajului este încã operaþionalã. 
Intrarea în modul Valet: Puneþi contactul, apoi apãsaþi ºi menþineþi

butonul pentru 3 secunde. 
Luminile vor clipi de 3 ori, iar LED-ul se va aprinde.
Ieºirea din modul Valet: Puneþi contactul, apoi apãsaþi ºi menþineþi

butonul pentru 3 secunde. Sirena va emite 3 sunete rapid, iar
LED-ul se va stinge pentru a indica faptul cã s-a ieºit din modul
Valet. 
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Încuiere / descuiere la punerea / luarea contactului
1. Puneþi contactul. Uºile se încuie dupã 5 secunde (dacã sunt
programate). 

Notã: Uºile nu se vor încuia dupã 5 secunde dacã o uºã este
lãsatã deschisã. 

2. Luaþi contactul, uºile se încuie imediat. 

Funcþia de memorie
Dacã bateria este deconectatã, sistemul îºi va aminti starea în care
era înaintea alimentãrii cu 12 V. 

LED 
1. Armat: LED-ul va clipi rar (o datã pe secundã).
2. Armare pasivã: LED-ul va clipi rapid. 
3. Modul Valet: LED-ul va rãmâne aprins.
4. Introducere cod PIN blocatã: LED-ul va clipi de douã ori. 

Diagnostic la dezarmare
Când contactul este pus prima datã, orice declanºare a sistemului va
fi indicatã de numãrul de clipiri ale LED-ului. 

Învãþarea telecomenzilor
Sistemul este livrat cu 2 telecomenzi cu cod sãritor. Sistemul poate
sã recunoascã pânã la 4 telecomenzi în aclaºi timp. Pot fi învãþate
noi telecomenzi, folosind procedura urmãtoare:
1. Puneþi ºi luaþi contactul de douã ori, apoi mai puneþi contactul încã
o datã în mai puþin de 7 secunde. 
2. LED-ul va clipi rapid pentru 3 secunde. 
3. Dupã cele 3 secunde, existã o pauzã de 1 secundã ºi apoi LED-ul
clipeºte o datã pe secundã. 
4. Numãraþi clipirile ºi luaþi contactul când numãrul clipirilor este egal
cu codul PIN. Sirena va emite sunete dacã este corect codul PIN. 

5. Puneþi contactul din nou ºi apãsaþi butonul de pe o
telecomandã nouã pentru a o învãþa în sistem. Sirena va suna pentru
a confirma învãþarea. 
6. Luaþi contactul. Aºteptaþi 10 secunde pentru a ieºi din procedura
de învãþare. 

Sistem de recuperare a vehiculului
Funcþia de recuperare a vehiculului este proiectatã pentru a opri un
jaf prin activarea sirenei ºi a luminilor pentru a permite recuperarea
vehiculului. Aceastã funcþie trebuie activatã de instalator ca sã
funcþioneze.  
Este important sã învãþaþi cum funcþioneazã aceastã funcþie pentru a
evita sau opri orice declanºare accidentalã. Citiþi cu atenþie
instrucþiunile de mai jos pentru a folosi corect aceastã funcþie. 

Activarea sistemului de recuperare a vehiculului
Dupã ce funcþia de recuperare este activatã, nu sunt necesari alþi
paºi. Mai jos gãsiþi o descriere a modului în care aceastã funcþie vã
protejeazã de tentative de furt în timpul condusului. 
1. Declanºare: Dacã uºa ºoferului este deschisã ºi închisã în timp ce
contactul este pus, funcþia de recuperare a vehiculului declanºeazã
sistemul, dupã care intrã într-o perioadã de repaus. 

Notã: Orice uºã va declanºa sistemul dacã intrarea uºii ºoferului
este programatã pe avertizare. 

2. Perioada de repaus: LED-ul va clipi rar pentru 30 secunde pentru a
vã permite sã opriþi declanºarea prin apãsarea butonului corect de pe
telecomandã. Dacã declanºarea nu este opritã, va intra în perioada
de avertizare. 
3. Perioada de avertizare: LED-ul va clipi mai rapid, iar sirena va
emite sunete la fiecare 5 secunde pentru alte 30 secunde, ca o
avertizare a faptului cã funcþia de recuperare a vehiculului va intra în
starea de declanºare. Telecomanda mai poate fi folositã pentru a
opri declanºarea pânã la sfârºitul perioadei de avertizare. 

4. Perioada de avertizare: LED-ul va continua sã clipeascã, sirena va
suna ºi luminile vor clipi. Toate acestea vor atrage atenþia asupra
vehiculului ºi vor împiedica hoþul sã meargã mai departe. Va
continua pânã când procedura de urgenþã este folositã pentru a opri
declanºarea. 
Dacã este luat contactul în încercarea de a opri declanºarea, motorul
va intra în starea de imobilizare. 
5. Starea de imobilizare: Circuitul de imobilizare se va activa, luminile
vor continua sã clipeascã, iar sirena nu va mai suna. Vehiculul este
acum imobilizat ºi poate fi recuperat. 

Oprirea declanºãrilor sistemului de recuperare a
vehiculului
Urmãtoarele metode vor opri o declanºare a funcþiei de recuperare a
vehiculului
1. Telecomandã: Apãsaþi 2 secunde butonul telecomenzii programat
pentru a opri declanºarea sistemului de recuperare înainte de

sfârºitul perioadei de avertizare. Butonul implicit este . 
Notã: Dacã butonul nu este apãsat cele douã secunde complet,
sau este apãsat alt buton, sistemul va fi declanºat complet. 

2. Procedurã de urgenþã: Urmaþi procedura de urgenþã în orice
moment în timpul declanºãrii. 

Imobilizator pasiv
Funcþia de imobilizare pasivã este proiectatã pentru a proteja
vehiculul în cazul în care sistemul nu este activat dupã ce vehiculul
este parcat. Funcþioneazã prin activarea circuitului de imobilizare
dacã o uºã este deschisã când contactul este luat. 
Aceastã funcþie trebuie activatã de instalator ca sã funcþioneze. 
Este important sã învãþaþi cum funcþioneazã aceastã funcþie. 
Activare: Luaþi contactul ºi ieºiþi din vehicul pe uºa ºoferului.
Circuitul de imobilizare se va activa imediat când uºa este deschisã
ºi trebuie dezarmat înainte ca vehiculul sã poatã fi condus. 
Notã: Orice uºã va declanºa sistemul dacã uºa ºoferului este
programatã pe avertizare. 

Dezarmarea imobilizatorului pasiv
Urmãtoarele metode vor dezarma funcþia de imobilizare astfel încât
vehiculul sã poatã fi condus. 
1. Telecomandã: Puneþi contactul ºi apoi apãsaþi pentru 2 secunde
butonul care a fost programat sã controleze imobilizarea pasivã. 

Butonul implicit este . Dacã butonul nu este apãsat complet sau
este apãsat butonul incorect, sistemul va intra în modul de
declanºare completã. Dacã se întâmplã acest lucru, repetaþi pasul 1. 
2. Procedura de urgenþã: Urmând procedura de urgenþã, veþi
dezarma funcþia de imobilizare pasivã. 

Numãrul zonei Intrare declanºare

2 Senzor de ºoc

3 Uºi

4 Capotã / portbagaj

5 Contact
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