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Автоалармена система   Space Guard WIND

- дистанционно радио управление с три бутона
- динамичен код
- четири различни звука за сигнализация
- възможност за последователно свирене на избраните звуци
- два режима на охрана
- режим за тестване на датчиците
- вградени релета за централно заключване
- вградени релета за затваряне на две стъкла
* програмируемо време за заключване/отключване
* пасивно активиране
* функция анти-отвличане
* заключване при пасивно активиране
* защитно преактивиране
* заключване на вратите при подаване на контакт
* изключване на системата със сервизния бутон
* имобилайзер
* дълго заключване
* допълнителен канал
* предупредителни сигнали
* токов датчик
* включване на пейджъра при предупредителните сигнали
* тих тон при включване/изключване
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- двузонов шок датчик с електронна настройка
- възможност за обучаване на четири дистанционни управления
- вход бутони с отрицателно задействане
- вход бутони с положително задействане
- вход за двузонов външен датчик
- интелигентен токочувствителен и шок датчик
- прекъсване на запалването в режим охрана
- светодиод с “памет”
- самодиагностика
- светлинна сигнализация с мигачите
- игнориране на зони
- режим на конфигуриране на системата
- сервизен режим
- бутон ПАНИКА
- докладване на броя на обучените дистанционни
* тези функции са програмируеми.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.Дистанционно управление.
Дистанционното управление има два бутона:

- бутон Б1- с него алармената система се въвежда и извежда в режим на охрана
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- бутон Б2- в зависимост от режима на системата изпълнява следните функции:
- бутон ПАНИКА
- задава специален режим на охрана.

- бутон Б3 – задейства допълнителния канал или управлява модула за вдигане на
ъкла

Всички функции на трите бутона са подробно описани по-нататък в ръководството.
Б3-най-малък, Б2-среден, Б1 - най-голям по размер бутон
2. Режими на охрана.
Когато системата е в режим на охрана тя защитава вашия автомобил чрез прекъсване

а запалването и алармиране с мощна магнито-динамична сирена и мигачите за 30 секунди
ри една или повече от следните ситуации:

- удар върху автомобила (шок датчик)
- отваряне на врата или капак защитени от бутон
- включване на консуматор с мощност поне 3 Вата (токочувствителен датчик)
- опит за даване на контакт на запалителната система
30-секундния цикъл на алармиране може да бъде спрян преждевременно с бутон Б2

а дистанционното управление. В този случай се спира само сирената, а системата остава в
ежим на охрана с готовност за ново алармиране при някоя от описаните по-горе ситуации.
лед прекратяване на аларма 5 секунди системата не чете датчиците и втория бутон.

Автоалармената система “Space Guard” е уникална със своите два режима на охрана,
ловно наречени “нощен”, “специален”.

  - “Нощен” режим на охрана. Въвеждането на системата в нощен режим на охрана
е извършва с еднократно  натискане на Б1 от дистанционното управление. Като
отвърждение на приетата команда системата издава кратък сигнал с тихия тон и мигачите.

17
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В този режим на охрана при задействане на предупредителната зона на външния датч
или на предупредителната зона на шок датчика системата издава сигнали със сирената
мигачите, при задействане на който и да е друг датчик системата влиза в режим н
алармиране за 30 секунди.

- “Специален” режим на охрана. Въвеждането на системата в специален режим н
охрана се извършва с последователно натискане на Б1 и Б2 по следния начин: Натиска 
бутон Б1 и след като системата издаде краткия потвърдителен сигнал, се натиска Б2. Ка
потвърждение системата издава един дълъг сигнал с тихия тон и мигачите. В този режим н
охрана системата не реагира на сигнали идващи от външния датчик и от шок датчика (ка
може да се програмира дали да задейства от вътрешните зони на тези датчици). Този режи
е подходящ за охрана, когато в автомобила е оставено малко дете, домашен любимец ил
стар човек и е желателно автомобила да е под охрана.

Двата режима на охрана са именувани съвсем условно и избора на всеки от т
зависи единствено от желанието на потребителя и конкретната ситуация.

Системата може да бъде въведена в режим на охрана и с едновременнот
задействане на Б1 и Б2, като в този случай не се включва модула за вдигане на стъкл

По подробно за модула за управление на стъклата вижте програмни функции 22 и 2

3.Излизане от режим на охрана.
- Излизане чрез дистанционното управление.
Излизането от режим на охрана се извършва чрез натискането на Б1, като система

потвърждава с три къси тихи сигнала. Ако по време на охрана системата е била задействан
при излизане от режим на охрана тя издава 3 тихи сигнала и четири пъти мигва с мигачит

- Излизане чрез сервизния бутон.
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стване на датчиците.
При настройката на всяка зона с удар може да се провери моментната чувствителност.

огато се настройва втората зона,  системата при удар издава къс тих сигнал за задействана
ърва зона, и по-дълъг по нискочестотен сигнал за задействана втора зона.

12. Препоръки при експлоатация.
- Преди всяко прекъсване на захранването на автоалармата (сваляне на акумулатора

 зареждане или др.), системата да се поставя предварително в сервизен режим.
- При драстично намаляване обхвата на дистанционното управление се препоръчва

одмяна на батерията му.

Въпроси и отговори при възможни проблеми:
Въпрос: Какво да направя, ако при опит да изключа имобилайзера дистанционното е

губено или откаже?
Отговор: Изключете от контакт автомобила и натиснете сервизния бутон за да влезе

стемата в сервизен режим. След като се ремонтира това дистанционно, или имате друго
истанционно за тази система, със сервизния бутон излезте от сервизен режим.

Въпрос: Какво да направя, ако когато системата е в охрана и дистанционното е загубено
ли откаже?

Отговор: Влезте в автомобила, подайте запалването на контакт и натиснете сервизния
утон. Системата ще излезе от режим на охрана.
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Чрез подаване на контакт и натискане на сервизния бутон системата излиза от режим
охрана.

4. Режим самодиагностика.
След като има подадена команда за влизане в някой от двата режима на охрана

стемата влиза преди това в режим на самодиагностика. По време на този режим системата
еди дали има активен вход, който нормално би задействал сирената (изключение прави
мо външния датчик). Например ако е задействан бутонен датчик (на врати или капаци),
стемата ще издаде един силен сигнал със сирената и мигачите и ще игнорира този датчик
като той стане неактивен.

 Ако в този интервал е задействала предупредителната зона на вградения датчик,
стемата ще игнорира тази зона на датчика за 2 минути. Ако в тези 2 минути
едупредителната зона пак задейства, системата ще игнорира тази зона за още 2 минути.
и влизане в режим на самодиагностика, ако е разрешена функцията ‘дълго заключване’
и допълнителния канал е програмиран за ‘прозорци’, или по време на диагностиката
ковия датчик се активира, то той ще се игнорира за 2 минути, ако в тези 2 минути се активира,
говото действие се дезактивира за още 2 минути.Това е направено с цел избягване на
лшиво алармиране, когато има включен консуматор ( охлаждащ вентилатор или др.),
като се затварят прозорците, или колата е оставена на много оживено място.

Когато системата е в охрана и алармира 5 пъти от задействащата зона на шоковия
тчик, то този датчик се игнорира до следващото влизане на системата в охрана.

Когато системата е в охрана и алармира 5 пъти от бутоните на врати и капаци, то
тоните се игнорират докато станат неактивни.
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Датчик Брой

Първа зона на вградения шок датчик 1 къс
Първа зона на външен датчик 1 дълъг
Даване на контакт 2
Задействане на бутон 3
Токов датчик 4
Външен датчик 6
Втора зона на вградения шок датчик 7

Излизането от режима за тестване на датчиците става чрез натискането на бутон 2 на
дистанционното управление, при което системата трябва да издаде три тихи сигнал.

11.Настройка на вградения шок датчик
За да се настрои шок датчика първо трябва да се влезе в режим на тестване на

датчиците (т.10).
Натискат се едновременно Б1 и Б2, системата издава сигнал и влиза в режима за

настройка на предупредителната зона.
Настройката се извършва с Б1 и Б2, като Б1 намалява чувствителността, а с Б2 се

увеличава.
Със ново натискане на Б1 и Б2 едновременно се преминава към настройка на

задействащата зона, като това става както за предупредителната зона.
С още едно натискане на Б1 и Б2 едновременно системата се връща в режима за
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5. Сервизен режим.
Потребителят може да забрани на системата да влезе в режим на охрана, както п

подаване на сигнал от дистанционното управление така и при разрешено самоактивиран
като постави системата в сервизен режим. Този режим е много полезен при ремонт н
колата, сваляне на акумулатора или даване на колата в сервиз.

- Влизане в сервизен режим. Поставянето на системата в сервизен режим с
извършва, като когато системата не е в режим на охрана се натисне сервизния бутон.

При този режим:
1. Системата не може да бъде въведена в режим на охрана.
2. Веригата за прекъсване на запалването е възстановена.
3. Прекъсната е веригата на вградения акумулатор на сирената (ако сирената

автономна).
- Излизане от сервизен режим. Извършва се чрез натискане на сервизния бутон, п

което тя издава три къси сигнала с тихия тон и мигачите. При това положение система
влиза в неутрален режим и може да бъде командвана от дистанционното управление.

6. Режим Паника
“Space Guard” увеличава персоналната сигурност на потребителя чрез режим

Паника. Когато сте заплашен(а) близо до вашия автомобил, вие можете да привлече
вниманието чрез включването на сирената и мигачите с  дистанционното управление. Прос
натиснете бутон Б2 и сирената ще се включи за 30 секунди. Преждевременното
прекратяване се извършва с повторно натискане на бутон Б2.

7. Информационен светодиод.

14

23. Б3 за вдигане на стъкла/за допълнителен канал – Ако функцията е да при всяко
атискане на Б3 се задейства модула за вдигане на стъкла, освен ако системата не алармира
момента, а ако модула е задействан натискането на Б3 спира вдигането на стъклата. Ако
ункцията е не Б3 задейства допълнителния канал. Ако е включена и функция 15, канала се
действа и от пейджъра и от Б3.

9. Обучаване на ново дистанционно управление към системата
Системата трябва да е в режим на изчакване. Натиска се и се задържа сервизния

утон.
Запалването на автомобила се включва и изключва 4 пъти, като след 4-то изключване

стемата издава тих сигнал, и светва светодиода. Ако сервизния бутон се задържи за повече
 15 sec., системата издава тих сигнал и изтрива всички обучени ДУ.

Тогава се натиска бутон на обучаваното ДУ, светодиода трябва да загасне. Натиска се
ще един път бутона на ДУ, системата издава три тихи сигнала и  излиза от режим на обучение.

За всяко следващо ДУ тази процедура се повтаря.
Към системата могат да се обучат до 4 ДУ.

10. Режим за тестване на датчиците
Влизането в този режим става като се натисне и се задържи сервизния бутон

истемата издава три тихи сигнала) и се даде запалването на контакт, след 2сек системата
дава тих сигнал със сирената. Изключва се запалването и се отпуска сервизния бутон и
ече сме в режима за тестване на датчиците.

Всяко задействане на датчик води до издаването от системата на тихи тонове, като за
еки датчик броя им е различен и е даден в долната таблица:
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Светодиода дава информация за състоянието на системата и диагностична
нформация.

7.1.Информация за състоянието на системата:
- светодиода не свети - автоалармата не охранява- неутрален режим.
- светодиода свети непрекъснато - автоалармата е в режим самодиагностика.
- светодиода свети с честота 2 мигания за секунда - автоалармата се намира

специален режим на охрана.
- светодиода свети с честота 1 мигване за 2 секунди - автоалармата се намира в

ощен режим на охрана.
- светодиода свети непрекъснато и изгасва кратко веднъж на 2 сек - системата е в

рвизен режим.
- светодиода свети с честота 8 мигвания в секунда - ативирана е функция

нтиотвличане”.
7.2. Диагностична информация.

Когато системата е в режим на охрана запомня последната причина поради която
алармирала и след като излезе от режим на охрана (неутрален режим) със светодиода
окладва запомнената информация. В този случай светодиода мига на групи с пауза 2 секунди
ежду групите. Броя мигвания между паузите определят следните причини:

- Две - от подаване на контакт
- Три - от бутони на врати и капаци
- Четири - токов датчик
- Пет - бутон 2 на дистанционното управление
- Шест - задействаща зона на външния датчик

13

тестовото време се игнорират шокочият и токовия датчик за 2 min.
15. Допълнителен канал за пеъйджър – канала подава маса при алармиране а

функцията е включена
16. Забрана на предупредителните сигнали - при ‘да’ когато системата е в режим н

охрана и задейства предупредителен сигнал на вградения шоков или външен датчи
системата няма да издаде сигнал със сирената, а само ще запусне пейджъра ако функц
17 е разрешена.

17. Пейджър при предупреждение - тази функция показва дали при задействане 
предупредителни зони на изхода за управление на пейджър да излезе сигнал за пускане

18. Забрана на тихия тон при вкл./изкл. на системата - ако е ‘да’, при включване
изключване на системата в режим на охрана, тя няма да издава сигнали със сирената,
само с мигачите. Тихите сигнали в този случай си остават когато системата се вкарва
сервизен режим, режим на конфигуриране, режим на тестване на датчиците.

19. Заключване при подаване на контакт ако има отворена врата - ако тази функц
е ‘не’, системата няма да заключи автомобила при подаване на контакт, ако има отворен
врата. Тази функция е свързана с функция 12.

20. Забрана на дългото светене на мигачите - ако е ‘не’ след излизане от охра
мигачите остават да светят за 20 секунди или докато не се даде запалването на контакт.

21. Забрана на предупреждението при отворена врата - на автомобили с бав
гасене на плафона тази функция трябва да се разреши. При разрешена функция в тестово
време се игнорира токовия датчик за 2 min.

22. Автоматично затваряне на стъклата – ако функцията е да, при всяко поставя
на  системата под охрана се задейства и модула за вдигане на стъкла.
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7.3 Брой на обучените ДУ към системата -при даване на запалването на автомобил
на контакт,  светодиода докладва броя на обучените ДУ.

8. Конфигуриране на системата
Когато системата е неактивна (не е в режим на охрана), се натиска и задърж

сервизния бутон докато светне информационния светодиод (след 4 секунди) и система
издаде тих сигнал, бутона трябва да се отпусне, при което сме на стъпка 1.Светодиода ми
и с това показва състоянието на функция 1 - като късо мигане с дълга пауза означава ч
функцията е включена, а дълго светене с кратка пауза означава, че функцията е изключен

За преминаване на следваща функция се натиска сервизния бутон, системата изда
тих сигнал  и бутона трябва да се  отпусне. Чрез натискане на първия бутон на дистанционно
функцията се включва и системата потвърждава с един тих сигнал, а чрез натискане н
втория бутон функцията се изключва и системата издава два тихи сигнала. След 16-
отпускане на сервизния бутон системата издава три кратки сигнала с тихия тон и мигачите
излиза в неактивен режим. Преждевременно излизане от конфигуриране на системата ста
чрез подаване на контакт при което системата издава три тихи сигнала и излиза от режим
на конфигуриране.

Ако 2 min. не се натисне сервизния бутон, системата автоматично излиза от режим
на конфигуриране.

Стъпка Функция Bt1/Един сигнал Bt2/Два сигнал
1.Звук1 да не *
2.Звук2 да не*
3.Звук3 да не*
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9. Защитно преактивиране - при изключване на системата чрез дистанционното
равление, ако до 15 секунди не се отвори врата, тя отново ще се включи в режим на охрана.
ази функция може да се забрани чрез натискане на бутон 2 на дистанционното управление.
абраната ще важи до следващото влизане в охрана на системата.

10. Забрана на токовия датчик - ако е ‘не’ токовия датчик е разрешен и при включване
а консуматор когато системата е в охрана, тя ще започне да алармира.

11. Имобилайзер - запалването се възстановява когато системата е в режим на не
храна, дава се запалването на контакт (при това трябва да светне светодиода) и се натиска
ория бутон на дистанционното управление - светодиода изгасва.

12. Заключване при подаване на контакт - ако е ‘да’ при даване на запалването на
втомобила на контакт системата ще заключи вратите. Ако от последното изключване от
нтакт до ново подаване на контакт минат по-малко от 30 секунди системата няма да заключи
еднага, а чак когато изтекат 30-те секунди. Това е направено с цел, ако се наложи няколко
ъти последователно да се дава контакт да не се натоварват машинките на централното
ключване. Ако е отворена врата на автомобила и функция 19 е разрешена, системата
ма да заключи.

13. Разрешаване на вътрешните зони на външния и шоковия датчик при специален
ежим на охрана - ако тази функция е разрешена, когато системата е в специален режим на
храна, при задействане на вътрешните зони на вградения шоков или външния датчик,
стемата ще алармира.

14. Дълго заключване - използва се за комфортно заключване. Когато функцията е
азрешена заключващия сигнал на системата е 16 секунди. При разрешена функция в
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4.Звук4 да не*
5.Време на заключване 3.5сек 0.7сек*
6.Анти-отвличане да не*
7.Пасивно активиране да не*
8.Забрана на заключването при
пасивно активиране да не*

9.Защитно преактивиране да не*
10.Забрана на токовия датчик да не*
11.Имобилайзер да* не
12.Заключване при даване на
контакт да не*

13.Разрешаване на вътрешните зони на външния и шоковия датчик
при специален режим на охрана да не*

14.Дълго заключване да не*
15.Допълнителен канал за пеъджър да* не
16.Тихи предупредителни сигнали да не*
17.Пускане на пейджъра при
предупреждение да не*

18.Забрана на тихия тон при
включване и изключване да не*

19.Заключване при подаване на контакт ако има
отворена врата да не*

20.Забрана на дългото светене на мигачите да* не
21.Забрана на предупреждението за отворена врата - да не*
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22.Автоматично затваряне на стъклата да* не
23.Б3 за вдигане на стъкла/за допълнителен канал стъкла* канал

* - по подразбиране

1,2,3,4 Звук1, Звук2, Звук3, Звук4  - различни видове звук на сирената. Ако няколко
звука са разрешени, системата при задействане ги редува. Ако не е разрешен нито един зву
системата алармира със Звук1.

5. Време на заключване - може да бъде 0.7 за електрическо или 3.5 секунди за
пневматично централно заключване.

6. Анти-отвличане - Когато запалването е на контакт и се отвори шофьорската врата
тази функция се активира като системата издава един тих сигнал, спирането и става чрез
натискане на сервизния бутон. Ако до 60 секунди след отварянето на шофьорската врата не
се натисне сервизния бутон системата започва да издава сигнали с тихия тон и мигачите
ако през това време се натисне сервизния бутон функцията се прекратява, ако до
петнадесетия сигнал не се натисне бутона се запуска сирената и се прекъсва запалването от
системата. Спирането на системата става като запалването се изключи от контакт и се натисне
сервизния бутон.

7. Пасивно активиране - в режим на не охрана при затваряне на всички врати на
автомобила, системата издава тих тон с което показва, че след 15 секунди ще влезе в режим
на охрана. Тази функция може да се забрани чрез натискане на бутон 2 на дистанционното
управление. Забраната ще важи до следващото влизане в охрана на системата.

8. Забрана на заключването при пасивно активиране - ако е ‘не’ при пасивно
активиране системата ще заключи колата.
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