
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



ВЪЗМОЖНОСТИ

- алармената система се управлява от фабричното дистанционно;
- избор на различни алармени сигнали;
- избор на различни сигнали за включване и изключване (възможност и без звукови сигнали);
- вграден имобилайзер;
- допълнителни канали за вдигане на стъкла и управление на пейджър;
- два режима на охрана;
- съвместимост при работа с три бутонни фабрични дистанционни (бутон за отваряне на багажник);
- вход бутони с отрицателно задействане;
- вграден електронен ударен (шок) датчик с два режима на действие;
- предупреждение за отворена врата (при включване на алармата);
- сервизен(“валет”) бутон;
- интелигентен ударен (шок)  датчик;
- прекъсване на запалването (нормално затворено реле);
- светодиод с “памет”;
- самодиагностика;
- светлинна индикация с мигачите;

1. Режими на охрана.

Когато системата е в режим на охрана, тя защитава вашия автомобил чрез прекъсване на запалването и 
алармиране с мощна магнитодинамична сирена и мигачите са вкючени за 30 секунди при една или повече от 
следните ситуации:

- удар върху автомобила (шок датчик); 
- отваряне на врата или капак защитени от бутон;
- подаване на контакт на запалителната система;
- отключване с ключ;
30-секундния цикъл на алармиране може да бъде спрян преждевременно с повторно заключване на 

автомобила, ако го подържа, или с отключване със дистанционното управление. В първия случай се 
спира само сирената, а системата остава в режим на охрана с готовност за ново алармиране при някоя от 
описаните по-горе ситуации, а във втория системата се изключва от охрана.

Автоалармената система “CA-04” е уникална със своите два режима на охрана, условно наречени “нощен”, 
и “специален”.

  - “Нощен” режим на охрана. Въвеждането на системата в нощен режим на охрана се извършва, 
чрез заключване на автомобила с дистанционното управление. Като потвърждение системата издава 
програмирания тон за включване.  В този режим на охрана, при не много силен удар шок датчика задейства 
сирената за кратко, а при силен удар я включва за 30 sec. При задействане на втора зона на шоковия датчик, 
сирената се задейства за 30 секунди като свири по 0.7 секунди с пауза от 0.7 секунди. Ако през време на 
сигнализация от шоковия датчик се отвори врата или се подаде + на контакт, сирената продължава да 
работи непрекъснато.

 - “Специален” режим на охрана. При този режим на охрана системата не реагира на сигнали идващи от 
шок датчика или обемния датчик(ако е монтиран такъв). В зависимост от модела автомобил се извършва по 
един от двата начина:

- Излезте от автомобила,  заключете го с дистанционното управление, системата издава тих сигнал и в 
рамките на 10 секунди натиснете повторно бутона за заключване, като системата издава къс и дълъг тон и 
влиза в “Специален” режим.
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- Подава се бързо два пъти на контакт, като след второто изключване светодиода остава да свети, за да 
индицира че следващото включване ще е в специален режим. При повторно подаване два пъти на контакт 
светодиода изгасва и системата остава в готовност за включване в “Нощен” режим на охрана.

2.Излизане от режим на охрана.

- Излизане чрез дистанционното управление.
Излизането от режим на охрана става с отключване на автомобила с дистанционното управление. Като 

потвърждение системата издава програмирания тон за изключване три тихи тона със сирената и включване 
на мигачите. Ако отключите автомобила с ключ, а системата е била в режим на охрана, тя веднага започва да 
алармира, като алармирането може да бъде прекратено със заключването с ключа, а ако вратата вече е била 
отворена, алармирането не може да бъде прекратено с ключа.

- Аварийно излизане 
При дефекти или загубване на дистанционното управление системата може да бъде изключена по следния 

начин: докато системата алармира се подава на контакт и се натиска сервизния бутон. 

3. За автомобили с 3 бутонно дистанционно управление:

При заключен автомобил и натискане на третия бутон на фабричното дистанционно (за отваряне на 
багажника), алрмената система изключва защитата на бутона на багажника, шок сензора и обемния датчик. 
Няколко сек. след затваряне на багажника, системата автоматично влиза в пълен режим на охрана.

!!! ВАЖНО - тази опция зависи от вида на автомобила. 

След като има подаден сигнал за влизане в някой от двата режима на охрана системата влиза преди това 
в режим на самодиагностика. Ако по време на този режим е активен шоковия датчик, неговото действие се 
дезактивира за 30 секунди. Ако в този интервал пак се получи сигнал от този датчик, времето за неговото 
игнориране се увеличава с нови 30 секунди.

4. Информационен светодиод.

Светодиода дава информация за състоянието на системата и диагностична информация.

4.1.Информация за състоянието на системата:
- светодиода не свети - автоалармата не охранява- неутрален режим
- светодиода свети непрекъснато - автоалармата е в режим самодиагностика или ще бъде поставена под охрана 

в специален режим
- светодиода свети с честота 4 мигвания за секунда - автоалармата се намира в специален режим на охрана.
- светодиода свети с честота 1 мигване за  1 секунда - автоалармата се намира в нощен режим на охрана.

4.2. Диагностична информация.
Когато системата е в режим на охрана запомня причините, поради които е алармирала и след като излезе 

от режим на охрана ( неутрален режим ) със светодиода докладва запомнената информация. В този случай 
светодиода мига на групи с пауза 2 секунди между групите. Броят мигания между паузите определят следните 
причини:

- Едно - задействане от шофьорската врата (сигнал от CAN-bus).
- Две -  задействане от другите врати или багажника (сигнал от CAN-bus). 
- Три - задействане от бутон на преден капак(сигнал от CAN-bus).
- Четири - опит за запалване на автомобила (сигнал от CAN-bus).
- Пет - опит за запалване на автомобила (сигнал от аналогов вход).
- Шест - задействане на бутон на преден капак (сигнал от аналогов вход).
- Седем - от удар върху автомобила ( втора зона на шок датчика).
- Осем - задействане от обемен датчик.
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ГАРАНЦИОННА КАРТА
Гаранционен срок 24 месеца

Сериен No: ..................................................................................................
Номер на  ДУ: .............................................................................................
Дистрибутор: .............................................................................................
Подпис: .......................................................................................................
Автомобилна марка : ...............................................................................
Собственик: ...............................................................................................
Дата на монтаж: ........................................................................................
Име, подпис на монтажника: .................................................................

Гаранционни условия: 

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които са проявени по време на 
гаранционния срок - 2 години. Ремонта и монтажа се извършва САМО ОТ ОТОРИЗИРАНИ ОТ ФИРМАТА СП 
ЕЦИАЛИСТИ.

Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от неспазване на инструкциите за ползване, механични 
повреди  и наводнявания на сирената, модула, дистанционните управления и техните батерии. В този случай 
поправката се извършва срещу заплащане, като гаранцията отпада.
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