
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ



Принципна схема за монтаж
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СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА

1. Жълто-зелен - аналогов вход (STATUS +) или +12V на контакт или не се свързва в 
зависмост от конкретния автомобил;

Проверете схемата за конкретния автомобил
2. Кафяв - аналогов вход (STATUS -) или не се свързва в зависмост от конкретния 

автомобил;

Проверете схемата за конкретния автомобил

3. Зелен -  CAN Low;  
4.Черен - маса;
5. Виолетов - изход (100 mA) за управление на PAGER. Подава маса при активна сирена;
6. Розов -  изход (100 mA) за вдигане на стъкла, подава маса за определено време при 

включване на системата под охрана; 
7. Жълто-черен - логически изход (100 mA) за управление на мигачи, (подава маса). 

Свързва се към бутона за аварийни светлини;
8. Бял - вход бутони (-). Свързва се, ако няма инсталиран фабричен бутон на предния 

капак;
9. Син - CAN High;
10. Червен - Захранване + 12V 
11 Сив - изход за сирена. Втория изход на сирената се свързва към маса;
12. Жълт - изход за мигачи;
13. Оранжев - +12V захранване на реле за мигачи;
14. Жълт - изход за мигачи;
* - 2 броя ЧЕРНИ КАБЕЛИ за прекъсване на запалването (нормално затворен контакт на 

реле)

Инсталиране на централата .

Винаги инсталирайте централата в купето на автомобила - на сигурно място, което да не е 
лесно достъпно. Желателно е температурата, вибрациите и влажността на това място да са 
минимални. Удобни места за монтиране са под таблото, зад жабката или други панели.
Свързване на кабелите .
Всички кабели на системата трябва да са надеждно свързани към съответните кабели 

на колата, чрез куплунзи или запояване и да са изолирани с качествен изолирбанд или 
термосвиваемо фолио.
Обръщайте особено внимание на връзките към маса!

Програмирането на системата се извършва след свързване на захранващите кабели!!!
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Описание и възможности на 
системата 

1 - Избор на марка и модел.
2 - Настройка на чувствителността на двете зони на вграденият шок сензор. Избират се 

степените от 1 до 16, като 1 е с най-голяма чувствителност, а 16 е с най-малка. 
 Зона 1 - при лек удар върху автомобила издава кратък предупредителен сигнал.
 Зона 2 - при по силен удар върху автомобила сирената се активира, като издава накъсан 

звук.
3 - При заключване на автомобила, ако има отворена врата, багажник или преден капак, 

алармата издава кратък предупредителен сигнал.
4 - При откючване на автомобила, ако до програмираното време не се отвори врата или се 

подаде на контакт, системата  автоматично се включва. В зависимост от вида на автомобила 
зададеното време за повторно самовключване трябва да бъде по-голямо от това на автомобила. 
По този начин системата влиза под охрана след самозаключването на автомобила и не може да 
се изключи случайно.

5 - Ако автомобила не поддържа повторно заключване с оригиналното дистанционно, опцията 
позволява въвеждане на системата в специален режим по следния начин: подава се бързо (в 
рамките на 2 сек.) два пъти на контакт, като след второто изключване от контакт светодиода 
започва да мига бързо за да индикира, че следващото включване ще е в „Специален“ режим. 
Ако се повтори процедурата (бързо два пъти на контакт) светодиода изгасва за да индикира, че 
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следващото включване ще е в „Нощен“ режим.
6- Понякога, в много редки случаи, при някои автомобили сигналите четени от (CAN-bus), 

са ралични спрямо стандартните модели автомобили. За  правилната работа на системата 
има възможност за забрана на четенето на сигнали от (CAN-bus) (бутон на преден капак, +  на 
контакт и др.

7 - При някои марки и модели автомобили при фабрично липсващ бутон на предния капак 
или модели с 2 врати (напр. OPEL corsa, и др.)  по (CAN-bus) линията постоянно се индикира 
активно състояние, в този случай при включване в режим на охрана подава предупредителен 
сигнал за отворена врата без реално да има отворена такава. 

За да работи системата коректно е необходимо да се извърши следната процедура за 
игнорирането им:

Затварят се всички врати и капаци, (на софтуера се изобразява  всички останали, които се 
четат като отворени), след което се натиска бутона “ИГНОРИРАНЕ НА ЛИПСВАЩИ БУТОНИ”

8 - Ако свети зелено, има комуникация между алармената система и компютъра.
Ако свети червено, липсва комуникация (проверете кабела за връзка или избрания номер на 

COM PORT.
9 - Различни звуци на сирената, ако са избрани няколко, те се редуват.
10 - Различни звуци за включване и изключване.
11 - В системата се запаметяват последните 8 събития.
12 - Визуализация на различните сигнали прочетени от алармата (врати, капаци, +-на контакт, 

отключване, заключванеи др.)
13 - При включване на USB кабела към компютъра се избира номер на COM PORT и език на 

програмата. При затваряне на програмата настройките за COM PORT и език се запазват. Ако 
USB кабела се включва всеки път в един и същ порт на компютъра, не е необходимо да се избира 
нов COM PORT.

14 - Записва фабричните настойки в алрмената система.
15 - За актуализиране на всяка промяна в настройките е необходимо натискане на бутона 

„ЗАПИС“. Ако свети в ЧЕРВЕНО не са запаметени настройките в алармата. 
16 - Версия на софтуера и хардуера.

4


