
ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

car alarm

задържа, натискате Б3 на ДУ при което системата трябва да
издаде един тих сигнал, светодиода за състоянието трябва да
светне, системата отчита времето от този сигнал до отпускане
на Сервизния Бутон, тогава и светодиода изгасва.

XV. ПАНИК РЕЖИМ
Ако запалването на автомобила не е на контакт и

се натисне Б2 на ДУ системата започва да алармира със
сирената и да мига с мигачите. Този режим може да се
използва и за намиране на колата на голям паркинг.

XVI. ДИНАМИЧЕН КОД Keeloq
При всяко натискане на бутон на ДУ, то излъчва

код който е различен от последния излъчен, като е
гарантирана смяната на 50% от битовете в динамичната
част на кодовата дума. Всеки приет вече код не е валиден за
системата и тя няма да реагира ако отново го приеме. Ако се
натисне повече от 16 пъти бутон на ДУ, то за да се
синхронизират ДУ и охранителната система, трябва в
обхвата на приемника на системата да се натисне два пъти
последователно бутон на ДУ.

Смяната на кода при всяко натискане на бутон на ДУ
гарантира, че няма начин системата да се изключи от охрана чрез
записване на код от ДУ.
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при всяко задействане на датчик системата ще сигнализира
със тихи тонове като броят им показва датчика който е
задействан.

1 къс тих тон - предупредителна зона на ударния датчик
1 дълг тих тон - предупредителна зона на външния датчик
2 тихи тона - подаване на контакт
3 тихи тона - бутони на врати и капаци
4 тихи тона - токов датчик
6 тихи тона - задействаща зона на доп. датчик
7 тихи тона - задействаща зона на вградения ударен

датчик.
Излизането от режима става, като се натисне Б2 на ДУ.

XIII. РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА НА ЗАДЕЙСТВЩАТА ЗОНА
НА УДАРНИЯ ДАТЧИК

Първо е необходимо да се влезе в режима за тестване на
датчиците. В този режим трябва да се настрои предупредителната
зона на ударния датчик. След като това се направи натиска се
Б3 на ДУ и системата издава един тих тон и влиза в режима на
настройка на задействашата зона. В този режим всеки удар
върху автомобила достатъчно силен за задействане на
предупредителната зона на ударния датчик се индицира от
системата със тих тон на сирената и се запомня. За да
настроите задействащата зона ударете със силата при която
желаете да се активира задействащата зона. За да излезете
от режима, натиснете Б2 на ДУ, системата ще издаде тих сигнал
със сирената и ще мигне с мигачите.

Забележка: Системата запомня последния удар преди
натискане на Б2.

XIV. НАСТРОЙКА НА ДЪЛГОТО ВРЕМЕ
Първо трябва да влезете в режим на тестване на

датчиците. В този режим натискате Сервизния Бутон и се
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Поздравления за вашия избор на тази охранителна система.
За да работите със вашата охранителна система е желателно да
сте наясно с долните принципни компонента:

Дистанционно Управление, светодиод за състоянието,
Сервизен Бутон.

Дистанционно Управление: Всяка система идва с две обучени
към нея ДУ, а максималния брой с който може да работи системата
е седем. ДУ има три бутона, като се редуват от светодиода към
ключодържателя  Б3, Б2, и накрая Б1.
Б3 се използва за влизане на системата в охрана, излизане

от охрана, избор на програмируема функция, задаване
на дългото време за заключване, заключване и
отключване вратите когато запалването на автомобила
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е на контакт.
Б2 се използва за избор на режима на охрана, избиране на

програмируема функция, излизане от режима за
настройка на втората зона на вградения ударен датчик,
деблокиране на запалването на колата при разрешена
функция ИМОБИЛАЙЗЕР.

Б1 се използва за нулиране тестовото време преди охрана,
управлява допълнителния канал 2 при неутрален режим,
при дистанционното палене.

Когато при натискане на бутон на ДУ, светодиода му не
свети постоянно а мига означава, че батерията е паднала и трябва
да се смени в най-скоро време.

Сервизен Бутон: Използва се за включване на системата в
сервизен режим, за избор на програмируема функция, влизане в
режим на тестване на датчиците на системата, задаване на времето
за дълго заключване, изключване от режим на охрана ако тази
функция е разрешена (виж глава X).

Светодиод за състоянието: Този светодиод показва
състоянието на системата в дадения момент, докладва от кой датчик
е задействала системата последно, подсеща за натискане на Б2 за
деблокирането на запалването на колата ако е разрешена функцията
ИМОБИЛАЙЗЕР. При даване на запалването на контакт, в първите
10 секунди, светодиода докладва броя на обучените към системата
дистанционни ( за да е вярно докладването, след захранване на
системата или обучение на ново дистанционно трябва системата
да приеме поне един код от ДУ). Ако е разрешена функцията
ИМОБИЛАЙЗЕР, светодиода докладва с инверсно мигане.

II. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА В ОХРАНА

Влизането в режим на охрана може да стане по два начина.
Първия начин е чрез натискане на Б3 на ДУ, като това може да
стане само ако системата не е в Сервизен Режим и запалването
не е на контакт. Втория начин е чрез програмируемите функции
Автоматично Включване и Защитно Преактивиране.
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XI. ИЗТРИВАНЕ НА ДУ И ОБУЧЕНИЕ НА НОВО ДУ

Изтриване на ДУ: При тази функция се изтриват всички
обучени ДУ, а също и програмируемите функции минават в
състояние по подразбиране.
Трябва да откачите големия куплунг на системата и да

изчакате поне 5минути. Окъсявате джъмпера на платката на
системата, закачате куплунга на системата, светодиода трябва
да светне, и изчаквате докато системата даде сигнал със
сирената и мигачите. Махате окъсяването на джъмпера. Сега
минавате на следващата точка:
Обучение на ново ДУ: Към охранителната система могат да се

обучат до 7 ДУ, като при излизане от производителя са обучени две.
Препоръчваме при даване на автомобила в сервиз, системата

да се включи в Сервизен Режим и да не се дава ДУ на сервизните
работници. Също препоръчваме след монтажа на алармата или
след вземане на автомобила от сервиз да се преобучат всички
ДУ които имате за него.

Включване на режим за Обучение на ДУ:
1. Системата трябва да не е в режим на охрана или в сервизен

режим.
2. Окъсява се джъмпера на платката и се държи окъсен докато

светне светодиода.
3. До 1 минута трябва два пъти да се натисне бутон на ДУ, при

което светодиода ще светне късо и дълго.
След т.3 системата се включва в неутрален режим.

XII. РЕЖИМ НА ТЕСТВАНЕ НА ДАТЧИЦИТЕ

Този режим се използва за настройка на всички
датчици на системата без да се вдига излишен шум. За да
влезете в този режим трябва системата де не е в охрана или
Сервизен Режим, натискате сервизния бутон и задържате,
подавате запалването на контакт и изчаквате докато
системата издаде тих тон и мигне с мигачите, махате
запалването  от контакт и отпускате сервизния бутон. Сега
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Токовия датчик започва да действа 1мин след влизане в
режим на охрана ако през това време не се е активирал.

Включване в режим на охрана чрез ДУ: Системата
може винаги да влезе в режим на охрана ако не е в сервизен режим
и запалването не е на контакт. За да влезе системата в режим на
охрана след като излезете от колата и затворите вратите просто
натиснете Б3 на ДУ, като системата ще издаде един тих сигнал
със сирената, ще мигнат мигачите веднъж и светодиода ще светне
(за втория режим, след тихия сигнал, трябва да се натисне Б2 и
системата ще издаде още два тихи сигнала). Ако е инсталирано
централно заключване при натискането на Б3 системата
подава сигнал за заключване. В режим на  охрана вграденото
реле за прекъсване на запалването  не позволява запалването
на двигателя на колата. След 20 секунди светодиода започва
да мига, като показва, че системата е в режим на охрана.

Бай пас на зони: Докато при влизане в режим на охрана
светодиода свети, ако се задейства бутон на вратите или капаците,
системата издава един кратък силен сигнал със сирената и мигачите
мигват, което показва, че тези бутони се игнорират докато  не се
върнат в неактивното си състояние, след което системата може
отново да се задейства от тях. Ако в това време се е активирал
ударния или токовия датчик, съответния се игнорира за две минути,
ако в тия две минути той отново се активира се игнорира за още две
минути.

Когато някой датчик се игнорира това не оказва
въздействие върху работата на другите датчици.

Пасивно активиране: Системата може да се
програмира сама да влезе в режим на охрана когато последната
врата на колата се затвори. Ако функцията е разрешена в този
момент системата ще издаде кратък тих сигнал със сирената и
мигачите  и след 30 секунди ще издаде още един тих  сигнал със
сирената и мигачите което показва, че влиза в режим на охрана.
Ако през тези 30 секунди се отвори и затвори врата отново
системата започва да брои 30 секунди до влизане в режим на
охрана. Тази функция временно може да се забрани ако до 30
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- Ако системата се изключи от охрана, до 2мин след
отваряне на врата се изключва релето което дава на
контакт двигателя, като 10 секунди преди това системата
издава един предупредителен сигнал.

- Релето което дава на контакт се изключва само с Б1. При
излизане от охрана със включено реле за даване на контакт,
системата ще докладва броя на обучените ДУ, докато не се
натисне Б1 или докато не се отвори врата в зависимост
от ф24.При включване релето за даване на контакт на
ACC трябва да се появят +12V. Ако не се появят
системата издава предупредителен сигнал, ф-ята няма да
работи.

24. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЛЕТО ЗА ДАВАНЕ НА КОНТАКТ С
Б1. Ако функцията е забранена, когато автомобила е
запален дистанционно, и е изключена системата от
охрана, при отваряне на врата се изключва релето за
даване на контакт което ще изгаси двигателя. Ако
функцията е разрешена, релето за даване на контакт ще
се изключи само с Б1 на ДУ.

Препоръчваме релето за даване на контакт така да се
върже, че ако не е вдигната ръчната спирачка и колата е на
скорост, то релето да не се включи при подаване на маса от
системата.

ВНИМАНИЕ! ДИСТАНЦИОННОТО ПАЛЕНЕ РАБОТИ ВИНАГИ
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ АВТОМОБИЛА Е НА СКОРОСТ, ИЛИ
ДАЛИ Е ДРЪПНАТА РЪЧНАТА СПИРАЧКА. КОГАТО ПАЛИТЕ
АВТОМОБИЛА ТРЯБВА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ АВТОМОБИЛА
НЕ Е НА СКОРОСТ И Е ДРЪПНАТА РЪЧНАТА СПИРАЧКА.
ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ ОТ НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТАЗИ ФУНКЦИЯ.

При подаване на контакт системата докладва броя
на ДУ, като ако е разрешен IMMOBILIZER докладването е
инверсно. Времето на докладване е 10сек.
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секунди след затваряне на последната врата на автомобила
се натисне Б2 на ДУ.

Защитно Преактивиране: В редки случаи, човек
може случайно да изключи  от охрана своята охранителна
система, като си играе с ДУ или при случайно натискане на
бутон когато ДУ е в джоба на дрехата му. За да се избегне
оставането на автомобила без охрана, ако функцията Защитно
Преактивиране е разрешена, системата автоматично ще влезе
в режим на охрана и ще заключи вратите 30 секунди след
излизане от охрана, ако вратите не се отворят в това време.

III. РЕЖИМИ НА ОХРАНА И АЛАРМИРАНЕ

Тази система има два режима на охрана, като разликата
между тях е в това, че във втория режим предупредителната зона на
вградения ударен и на външния датчик не се следи, а чрез
програмирането на функциите на системата може да се зададе дали
да се следят задействащите им зони. Ако системата е във втория
режим на охрана светодиода мига с честота 4 мигания в секунда, в
другия режим светодиода мига с честота 1 мигане на 2 секунди.

Когато се активира предупредителна зона на ударния
датчик системата издава един силен сигнал със сирената и мигва с
мигачите, ако се активира предупредителната зона на външния
датчик системата издава два силни сигнала със сирената и мигва
два пъти с мигачите.

При активиране на задействащ вход, системата започва
да алармира със сирената и мигачите започват да мигат като това
продължава 30 секунди или докато не се натисне Б2, Б3 или не
се излезе от охрана чрез сервизния бутон. Трябва да се има
предвид, че ако при алармиране се натисне Б3 системата спира
алармирането и излиза от охрана като ако е свързано към нея
централното заключване тя ще отключи вратите на колата.

IV. ИЗKЛЮЧВАНЕ ОТ РЕЖИМ НА ОХРАНА

Излизане от охрана със ДУ: Докато системата е в
режим на охрана, като се натисне Б3 на ДУ еднократно
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мигачите.
19. ЗАБРАНА НА ЗВУКА НА СИРЕНАТА. При разрешена

функция, при алармиране системата няма да пуска
сирената, а само ще мига с мигачите и ще подава сигнал на
изхода за пейджър.

20. ЗАБРАНА НА ДЪЛГИТЕ МИГАЧИ. Ако тази функция е
забранена, при изключване на системата от охрана, след
сигнала за изключване системата пуска мигачите за 20
секунди, или докато не се даде запалването на контакт. Ако
функцията се разреши, при изключване от охрана, мигачите
няма да останат да светят.

21. ТИХИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ. Ако тази функция се
разреши, предупредителните сигнали от външния и от ударния
датчик, ще се изпълняват с тих тон на сирената. В противен
случай, предупредителните сигнали са със силен тон на
сирената.

22. КАНАЛ 2 ЗА ТРЕТА БЛОКИРОВКА. Ако е разрешена тази
функция, Канал 2 се използва за трета блокировка със външно
реле. Ако не е разрешена функцията, натискане на Б1 на
ДУ, Канал 2 включва външното реле.

23. ДИСТАНЦИОННО ПАЛЕНЕ. Тази функция е валидна само
когато системата е в охрана. Натиска се Б1 и се задържа,
натиска се и Б2 - системата издава сигнал за потвърждение,
възстановява запалването, изключва всички датчици освен
бутоните на вратите, и на Канал2 подава маса за релето
което дава на контакт. Със Б2 се дава маса на Канал1
където трябва да е релето за пускане на стартера. Ще
държи масата докато се отпусне бутона, в това време
светят и мигачите. Ако до 15 минути никой не изключи
алармата системата автоматично гаси автомобила, като
изключва Канал1 и прекъсва запалването, остава да пази
само бутоните. Ако се отвори врата без да се изключи
системата от охрана, тя гаси автомобила, прекъсва
запалването и започва да алармира. С Б1 винаги се гаси
двигателя (изключва релето за даване на контакт, но не и
за блокировката). Гасенето на двигателя се
програмира(ф24):
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системата отключва вратите, ако е вързано централното
заключване към нея, системата издава тих тон със сирената и
мигва с мигачите, като ако по време на охрана е била
активирана мигва допълнително 4 пъти с мигачите. След
излизане от охрана светодиода започва да докладва от кой
сензор последно е алармирала системата.

Излизане от охрана със Сервизния Бутон: Ако е
разрешена функцията ‘излизане от охрана със сервизния бутон’, Вие
може да  се изключите системата от режим на охрана, като
запалването се даде на контакт и се натисне сервизния бутон.

Ако при изключване на системата от охрана, тя издаде
освен сигнала за изключване и силен предупредителен  сигнал, то
това означава, че батерията на ДУ е за смяна.

V. СЕРВИЗЕН БУТОН И СЕРВИЗЕН РЕЖИМ

Сервизния бутон има няколко функции:
1. Изключване на системата от режим на охрана. В режим на

охрана се подава запалването на контакт и се натиска
Сервизния Бутон, системата тогава издава тих тон със сирената
и мигва с мигачите, отключва вратите ако е вързано централно
заключване и излиза от режим на охрана.

2. Влизане на системата в Сервизен Режим. Когато системата
не е в  ержим на охрана, се натиска Сервизния Бутон, като
потвърждение се издава сигнал със тихия тон на сирената и
мигачите. В този режим светодиода свети с кратки изгасвания.

3. Излизане от Сервизен Режим. Когато системата е в Сервизен
Режим се натиска Сервизния Бутон, като потвърждение
тя издава сигнал с тихия тон и мигачите.

4. Влизане в режим на програмиране. Когато системата
не е в режим на охрана се натиска  Сервизния Бутон и се
задържа докато системата не издаде сигнал със тихия
тон и мигачите.

5. Прекъсване на функцията Анти-Отвличане. При
задействана функция Анти-Отвличане, запалването на колата
се изключва от контакт и до 5 секунди се натиска Сервизния
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изгасне и релето ще възстанови запалването.
11. ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА КОНТАКТ. При
разрешена функция, когато запалването се даде на контакт,
системата ще заключи вратите. Ако има отворена врата
системата няма да заключи вратите. Ако при подаване на
контакт са минали по-малко от 20 секунди от последното
махане на контакта, системата ще заключи след като минат
тези 20 секунди.

12. ЗАБРАНА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОХРАНА СЪС СЕРВИЗНИЯ
БУТОН. Ако тази функция е разрешена, системата не може да
се изключи от охрана чрез сервизния бутон (виж глава IV).

13. РАЗРЕШАВАНЕ НА ВТОРИТЕ ЗОНИ НА ВЪНШНИЯ И НА
УДАРНИЯ ДАТЧИК В СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ОХРАНА. При
разрешаването на тази функция в специален режим ще работят
задействащите зони на външния и на ударния датчик.

14. ДЪЛГО ЗАКЛЮЧВАНЕ. Ако тази функция се разреши
заключвашия импулс ще бъде с продължителност която се
настройва (виж т.ХIV).

15. ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КАНАЛ ДА Е ЗА ПРОЗОРЦИТЕ. Ако е
разрешана тази функция, при включване на системата в охрана
допълнителния канал ще подава маса за време което се
настройва (виж т.ХIV), и тази маса може да се използва за
вдигане на прозорците на автомобила. Ако функцията е
забранена, този канал подава маса за 20 сек. при
изключване на системата от охрана.

16. ЗАБРАНА НА ЗВУКА ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ако е
разрешена тази функция, при задействане на
предупредителните зони на ударния и външния датчик,
системата няма да издаде звук, а само ще мигне с
мигачите и ще задейства изхода за пейджъра (виж ф-я 17).

17. ПЕЙДЖЪР ПРИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СИГНАЛИ. Ако
функцията е разрешана при задействане на
предупредителна зона системата ще задейства изхода за
пейджър.

18. ЗАБРАНА НА ТИХИЯ ТОН ПРИ ВКЛ. И ИЗКЛ. Ако е
разрешена, при включване и изключване на сисемата в
охрана, тя няма да издаде сигнали със сирената, а само с
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Бутон, като потвърждение системата издава тих сигнал със
тихия тон и мигачите.
Ако е разрешено 1, то е желателно Сервизния Бутон да се
скрие някъде.

VI. АВТОМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА ОБУЧЕНИТЕ
ДИСТАНЦИОННИ

Подава се запалването на контакт, Светодиода за
Състоянието на системата показва броя на обучените дистанционни.
Тази функция работи за 10 секунди след подаване запалването на
контакт.

VII. СВЕТОДИОД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА

Светодиода за състоянието се използва за показване на
моментното състояние на системата. Като допълнително се използва
и за проверка на дистанционните, докладване на последната
задействана зона, активиран имобилайзер.

Състояние на системата: Първата функция на
Светодиода за Състоянието индицира оперативните параметри
на системата:

1. Не свети или мига с групи с пауза между тях - системата е в
неутрален режим.

2. Свети с кратки изгасвания - системата е в сервизен режим.
3. Мигане с честота 1 мигване на 1 секунда - системата е в
режим на охрана.

4. Мигане с честота 4 мигвания в секунда - системата е
във 2и режим на охрана

Докладване на последната задействана зона: След
изключване на системата от режим на охрана системата
Светодиода за Състоянието докладва последното събитие
заради което е алармирала. Докладването става чрез мигане
по групи с пауза между тях, като броя на мигането в групата
дава съответната зона.
2 мигания в група - подаване на контакт
3 мигания в група - бутони на врати и капаци
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1,2,3 – програмируеми звуци. Ако е разрешен повече от един,
системата при алармиране ги редува.

4 – продължителност на импулса на отключване/заключване.
5. АНТИ-ОТВЛИЧАНЕ - Ако е разрешена функцията се активира
при отваряне на врата когато автомобила е на контакт. Като
индикация за активирането е един тих тон. След 2мин.
системата започва да дава предупредителни сигнали. След 15-
я сигнал прекъсва запалването и започва да алармира. По
времето когато се издават предупредителните сигнали,
функцията може да се спре като се натисне сервизния бутон и
се задържи докато светодиода изгасне. Излизането става чрез
изключване от контакт и натискане и задържане на сервизния
бутон докато системата издаде тих сигнал.

6. ПАСИВНО АКТИВИРАНЕ - Ако тази функция е разрешена,
когато системата не е в охрана, и запалването не е на контакт
при затваряне на всички врати, системата издава тих сигнал
като с това показва, че след 30сек ще влезе в режим на охрана.
Ако в това време се натисне Б2 на ДУ, системата ще
издаде тих сигнал и ще забрани тази функция до
следващото излизане от охрана.

7. ЗАБРАНА НА ЗАКЛЮЧВАНЕТО ПРИ ПАСИВНО
АКТИВИРАНЕ. Тази функция определя дали системата да
заключи автомобила при влизане в охрана, чрез функцията
ПАСИВНО АКТИВИРАНЕ. Ако сте разсеяни и мислите, че има
опасност да забравите ключовете на автомобила си в него, по-
добре включете тази функция. Така при влизане в охрана
на системата при ПАСИВНО АКТИВИРАНЕ, автомобилът
ви няма да се заключи.

8. ЗАЩИТНО ПРЕАКТИВИРАНЕ. При излизане от охрана, ако
до 40сек., не се отвори врата, системата отново влиза в
режим на охрана. Тази функция се прекъсва чрез
натискане наБ2 на ДУ.

9. ТОКОВ ДАТЧИК  разрешаване и забрана.
10. ИМОБИЛАЙЗЕР. Ако тази функция е разрешена при подаване
на запалването на контакт, ще светне светодиода, но
релето за запалването няма да възстанови докато не се
натисне Б2 на ДУ. След натискане на Б2 светодиода ще
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режим на охрана. Тази функция се прекъсва чрез
натискане наБ2 на ДУ.

9. ТОКОВ ДАТЧИК  разрешаване и забрана.
10. ИМОБИЛАЙЗЕР. Ако тази функция е разрешена при подаване
на запалването на контакт, ще светне светодиода, но
релето за запалването няма да възстанови докато не се
натисне Б2 на ДУ. След натискане на Б2 светодиода ще
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4 мигания в група - токов датчик
5 мигания в група - Б2 на ДУ
6 мигания в група - задействаща зона на доп. датчик
7 мигания в група - задействаща зона на вградения ударен

датчик
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНАЛИ

1. Дават възможност за дистанционно палене на автомобила
(виж функция 23 на глава X).

2. Трета блокировка на запалването, която се възстановява с
Б1 на ДУ.

3. Палене на плафоните при изключванео от режим на охрана.
4. Дълго време за вдигане на стъкла и др. при включване в

режим на охрана.
5. Радиоканал с Б1, ако системата не е в охрана.

IX. ИЗХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЙДЖЪР

Когато системата е в режим на алармиране на този изход
излиза маса за времето на алармиране, изхода се активира и при
предупреждение в зависимост от състоянието на функция 17 (виж
глава X).

X. ПРОГРАМИРУЕМИ ФУНКЦИИ

Вашата автоохранителна система има 23 програмируеми
функции които могат да се програмират чрез Сервизния Бутон и ДУ.
За да влезете в режим на програмиране трябва системата да е в
неутрален режим, натиска се и се задържа Сервизния Бутон докато
системата издаде тих сигнал със сирената и мигачите, в този момент
с ДУ може да програмирате първата функция. Преминаването в
програмиране на следваща функция става чрез отпускане и ново
натискане на Сервизния Бутон. Съответната функция може да се
програмира само докато е натиснат Сервизния Бутон, тогава
Светодиода за Състоянието показва дали съответната функция е
включена, светва за кратко и стои  по-дълго изгасен, или е изключена,
светодиода свети за по-дълго и изгасва за кратко. Включването
на дадена функция става като когато сервизния бутон е натиснат
и се натисне Б3 на ДУ, тогава системата издава два тихи сигнала.
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Изключването става по същия начин но се натиска Б2 на ДУ и
системата издава един тих сигнал. Ако Сервизния Бутон се
натисне и отпусне без да се натисне бутон на ДУ, тогава
преминатата функция остава в последното си състояние.

Таблицата по-долу дава номерата на функциите и тяхното
състояние по подразбиране. От производителя системата е
програмирана по дясната колона (*).

Б3 Б2*
1 звук1 да не
2 звук2 да не
3 звук3 да не
4 време на заключване 3.5с 0.7с
5 анти отвличане да не
6 пасивно активиране да не
7 забрана на заключването при пасивното

активиране да не
8 защитно преактивиране да не
9 токов датчик не да
10имобилайзер да не
11заключване при подаване на контакт да не

12 забрана на излизането от охрана
със Сервизния бутон да не

13втори зони на ударния и външния
 датчик при специален режим на охрана да не

14дълго заключване да не
15допълнителен канал да е за прозорците да не
16 забрана на звука при предупреждение да не
17пейджър при предупредителните сигнал да не
18забрана на тихия тон при вкл. и изкл. да не
19забрана на звука на сирената да не
20забрана на дългите мигачи да не
21тихи предупредителни сигнали да не
22Канал2 да е за: трета блокировка или,
 при натискане на Б1 да не
23дистанционно палене да не
24Изключване релето за даване

на контакт- само с Б1      не         да
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