
INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE A CONTROLULUI DE BLOCARE CENTRALĂ 

Funcții 

1. Înarmarea 

 Apăsați butonul  de pe transmițător, indexurile vor clipi o dată, va suna sirena 
- sistemul de blocare centrală va fi activat și LED-ul va clipi. 

2. Dezarmarea 
 Apăsați butonul  de pe transmițător, semnalele de aprindere vor clipi de două 
ori, sirena va suna de două ori - sistemul de blocare centrală se va elibera, LED-ul 
nu va indica. 

3. Alarmă tăcută 
 Apăsați butonul  al transmițătorului, luminile de semnalizare vor aprinde 
intermitent o dată - sistemul de blocare centrală se va activa fără să sune sirena. 

4. Căutarea mașinii 
 Apăsați butonul  pentru a porni modul de căutare a mașinii. Clipirea indicilor 
timp de 30 de secunde și sunetul sirenei ajută la găsirea vehiculului. (În modul 
silențios, sirena nu sună, doar indexurile clipește.) 

5. Deschiderea trunchiului 
 Țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde sau apăsați butonul  de pe 
emițător. 
Opțiune de ieșire negativă / pozitivă pentru a deschide portbagajul: Așa cum se 
arată în desen (bornele 3 și 4), așezați jurapertul la ieșirea J1: + 12V sau ieșirea J2: 
-12V (masă) în funcție de polaritatea dorită. Setarea din fabrică este „-” 
declanșator. 

6. Cod predare: porniți puterea și apoi deschideți capacul unității principale. 
Apăsați acolo întrerupătorul! Apoi, sistemul intră în modul de predare a codurilor. 
Apoi apăsați orice buton de pe transmițător. Indicele clipește, indicând faptul că 
ați asociat cu succes primul transmițător. Repetați această procedură pentru a 
învăța emițătorul suplimentar. Până la 4 emițătoare pot fi asociate, a cincea 
începând să predea ștergerea celui mai vechi. 
 
7. Opțiune de blocare centrală electronică / pneumatică 

Așa cum se arată în desen (bornele 1 și 2): jumperul JP1 trebuie setat pe poziția 
3.5 S dacă sistemul de blocare centrală este pneumatic. Și dacă este o blocare 
electronică, selectați poziția 0.5S. În mod implicit, blocarea electronică este 
oferită. 
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