
HT M09 
Alarma motorului cu două sensu 

 
Notă: Acest sistem este proiectat pentru o motocicletă cu baterie de 12 V și pornire 
electrică. 

Detalii tehnice: 
Unitate centrala 
• Tensiune de funcționare: 9V-18VdC 
• Consum curent de standby: ≤ 4mA 
• Consum curent de alarmă: ≤ 250mA 
• Frecvență: 433.92MHz ± 75KHz 
• Calea de control: FSK 
Telecomanda 
• Tensiune de funcționare: 1,5 V cc 
• Calea de control: FSK 
• Frecvență: 433.92MHz ± 75KHz 

Principalele funcții ale telecomenzii 
 armare (cu lumină și sunet), poziționare (cu lumină și sunet) - modul 
panică, oprit 
  - oprind 
  - armare silențioasă, poziționare (cu semnal luminos), dezarmare 
  - apăsați o dată - iluminare, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde 
- afișarea încărcării bateriei 
  - apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni de 

la distanță 
• Alarmă sonoră 
• Apăsați butonul  o dată, sirena sună și indicele clipește o 

dată. Telecomanda emite bipuri și LED-ul verde se aprinde, 
sistemul va fi armat în 3 secunde. Pictogramele afișate în 
imagine apar pe telecomandă. 

Alarma tăcută 
Apăsați butonul  o dată, indexul va clipi o dată. Telecomanda 
emite bipuri și LED-ul verde se aprinde, sistemul va fi armat în 3 
secunde. Pictogramele afișate în imagine apar pe telecomandă. 
 

Pentru a dezactiva: apăsați întrerupătorul de urgență de cinci ori în 
5 secunde cu tasta în poziția ACC ON. (Apoi rotiți cheia la ACC OFF și 
apoi din nou ACC On) Părăsiți funcția după 3 secunde. 
Pornire la distanță 
Apăsați și mențineți apăsat  butonul timp de 3 secunde, 
sistemul intră în modul de pornire de la distanță, telecomanda sună de 2 ori. Apoi 
apăsați din nou butonul pentru a porni. După o pornire reușită, telecomanda sună 
din nou de 3 ori. Ecranul LCD vibrează de patru ori și pictogramele afișate în 
imagine apar pe ecran. LED-ul verde al telecomenzii se aprinde. 
Dacă pornirea de la distanță nu reușește: - bateria motorului nu funcționează 
corect, încărcați-o sau înlocuiți-mutați maneta de aspirație în poziția deschisă pe 
vreme rece. 
Cu o pornire de la distanță, motorul funcționează timp de 10 minute, apoi oprește 
automat și rearmează sistemul. 
După pornire, apăsați butonul  o dată, sirena și telecomanda vor suna două 
bipuri pentru a opri alarma. 
Notă: Când porniți de la distanță, asigurați-vă că roata din spate nu intră în contact 
cu solul pentru a evita un posibil accident. 
Reglați sensibilitatea senzorului de șoc 
Sensibilitatea poate fi ajustată de la 1 la 5.1 = senzorul oprit, 5 = senzorul este cel 
mai sensibil. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a regla sensibilitatea. Setarea 
din fabrică este angrenajul 4. 
Senzor de șoc 
Când motorul este lovit, sirena emite un semnal sonor de 5 ori, indexurile clipește și 
de cinci ori, telecomanda emite bipuri timp de 15 secunde și LED-ul roșu se aprinde. 
Telecomanda LCD vibrează de patru ori și pe ecran apar următoarele pictograme. 
Dacă o altă lovitură lovește motorul în 15 secunde, sirena va suna timp de 30 de 
secunde, iar indicii vor clipi 30 de secunde, telecomanda va suna 15 secunde și LED-
ul roșu se va aprinde. Telecomanda LCD vibrează de patru ori și pe ecran apar 
următoarele pictograme. 
Senzor de înclinare 
Dacă vehiculul se mișcă din orice motiv, sirena emite un semnal sonor de 12 ori, 

indicele clipește, telecomanda sună timp de 15 secunde și LED-ul 
roșu se aprinde. Telecomanda LCD vibrează de patru ori și pe afișaj 
apare mesajul în mișcare și următoarele  pictograme. 
Dacă vehiculul detectează o înclinare bruscă, sirena va suna și 
indicele va suna timp de 30 de secunde (sirena nu va suna în caz 
de alarmă silențioasă). 

Prin apăsarea butonului, alarma, sirena și indexul pot fi dezactivate cu 4 semnale. 



 
În starea dezarmată, apăsați întrerupătorul de urgență de 8 ori în 5 secunde, rotiți 
cheia către ACC ON, semnalul sonor 8, apoi intra în modul de programare. Apăsați 
un buton de pe una dintre telecomenzi, sirena sună, telecomanda este predată cu 
succes. Apăsați un buton de pe cealaltă telecomandă, sirena emite semnale sonore 
pentru a indica antrenamentele de succes. Repetați acest proces pentru toate 
telecomenzile. După 10 secunde sau rotind tasta „ACC OFF”, sistemul iese din 
programare. Sistemul poate programa 2 telecomandă bidirecționale și 4 analogice. 
închidere de urgență 
Rotiți cheia în poziția ACC ON, sirena sună 1, apăsați butonul de urgență de 5 ori în 
5 secunde, sistemul va fi inactiv după 3 secunde. În cazul unei alarme automate, 
dacă nu porniți vehiculul, sistemul va porni o alarmă silențioasă după 60 de 
secunde. 

După o oprire de urgență, poate fi rearmat apăsând sistemul  sau  butonul. 
Notă: Instalați întrerupătorul de oprire de urgență într-o locație ascunsă. 
Telecomanda 

Pentru a aprinde lumina: apăsați butonul o  dată, lumina roșie 
clipește timp de 3 secunde. 

Pentru a opri: apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 4 
secunde, telecomanda emite 1. 

Pentru a porni: apăsați și mențineți apăsat butonul timp  de 2 
secunde. 
 

Vibrații oprite și pornite: apăsați și  o dată în același timp, telecomanda 
emite un semnal sonor și vibrează o dată pentru a confirma pornirea.  
 

Apăsați o dată și simultan, telecomanda sună de două ori pentru a confirma 
oprirea. Setare din fabrică: vibrație pornită. 
 
Indicator de încărcare a bateriei: bateria de 1,5 V este necesară pentru 

telecomandă. Pentru un articol nou  apare pe afișajul LCD. Dacă apare  pe 
ecran, bateria este descărcată și este necesară o baterie nouă. 
Pastrarea timpului 

Apăsați și mențineți apăsat  și  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de 
setare a ceasului, care este confirmat de o melodie. 
Apăsați pentru a comuta între minute și ore. 

Apăsați butonul  pentru a crește numărul intermitent. 
După setare, apăsați și mențineți apăsat butoanele din nou timp de 2 secunde 
pentru a salva setările și a ieși, telecomanda emite un semnal sonor. 
Afisaj LED 
În modul armat, LED-ul clipește. LED-ul este aprins constant în timpul unei alarme. 
LED-ul nu se aprinde atunci când este ineficient. 
Pozitionare (folosind lumina si sunet) / Alarma de panica 
În starea live, apăsați butonul o singură dată, sirena va suna timp de 30 de 
secunde și, în același timp, indicii vor clipi. Telecomanda sună de 3 ori și ledul verde 
este aprins. 
Pozitionare - folosind lumina 
În cazul unei alarme silențioase, apăsați o dată butonul, indexurile vor clipi de 
șase ori, iar telecomanda va suna 3 bipuri (sirena va rămâne tăcută). LED-ul verde al 
telecomenzii se aprinde. 
Oprire alarma 
După o alarmă, puteți opri alarma apăsând unul dintre  butoanele de 
mai jos. Sistemul se va arma automat după 3 secunde. 
Oprind 
Pentru a opri alarma, apăsați butonul o dată, indicele va clipi de două ori, iar 
sirena va suna două bipuri (în cazul unei alarme silențioase, sirena nu va suna). 
Telecomanda sună de 2 ori și LED-urile verde + roșu sunt aprinse. Sistemul se 
oprește. Pictogramele afișate în imagine apar pe telecomandă. 
Anti-furt (opțional) 
1. Pentru dezactivarea și dezactivarea antifurt: cu alarma oprită, porniți tasta ACC 
ON, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde, sirena va suna un 
semnal sonor, afișajul LCD al telecomenzii va aprinde funcția anti-furt. 
Apăsați și mențineți apăsat  butonul timp de 3 secunde, sirena va emite 2 bipuri, 
afișajul LCD al telecomenzii va opri funcția anti-furt. 
După pornirea antifurtului, de fiecare dată când porniți cheia în modul ACC ON, 
dacă alarma nu primește un semnal de la telecomandă în 30 de secunde, sistemul 

va trece la modul anti-furt. Pe care îl puteți opri temporar cu  butonul de pe 
telecomandă sau puteți opri cheia ACC OFF. 
2. Pentru a porni antifurt: cu alarma oprită, apăsați și mențineți apăsat ACC 
timp de 3 secunde, sirena va suna și ledul de pe telecomandă va clipi. După 10 
secunde, sirena va suna din nou, iar LED-ul va continua să clipească. După 20 de 
secunde, indicatoarele vor clipi rapid, sirena va suna frecvent, motorul se va opri și 
imobilizatorul va funcționa. 
 



 
Alarma de pornire 

În modul armat, după întoarcerea tastei (ACC ON), sirena și 
indexul vor semnala timp de 30 de secunde. Dacă nu este 
scoasă cheia, alarma va fi repetată. În cazul unei a treia alarme, 
indexul nu clipește. Următoarele pictograme apar pe monitorul 
LCD. 
Setați alarma automată (opțional) 
În starea dezarmată, apăsați întrerupătorul de urgență de șase 

ori în 5 secunde, rotiți cheia în poziția ACC ON, sirena va suna 6 bipuri și sistemul va 
intra în modul de programare. Apăsați butonul sirena sonoră, telecomanda 
arată „ON”, alarma automată este pornită. 

Apăsați  butonul sirena sună de două ori, telecomanda arată „OFF”, alarma 
automată este oprită. 
După 10 secunde sau oprirea tastei ACC, fără a apăsa nicio tastă, sistemul iese din 
program, care iese din programare, care este indicat de sirena cu 4 bipuri. 
Dacă alarma automată este pornită, sistemul se va arma automat la 60 de secunde 
după oprire, sirena și indexul vor semnaliza 1, senzorul de șoc nu va fi activ. 
Armare automată 

În starea armată, când dezarmați alarma apăsând butonul, dacă nu întoarceți 
cheia în poziția ACC ON, sistemul se va rearma în 60 de secunde. 
Mod de memorie 
Dacă alimentarea este oprită, sistemul va reveni la modul anterior fără o limită de 
timp după ce conectarea este conectată. 
Indicarea tensiunii bateriei 

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomandă timp 
de 3 secunde, pe afișajul LED vor apărea următoarele pictograme, 
care indică starea bateriei vehiculului. 
Predarea în telecomandă 
În cazul în care telecomanda este pierdută, codul memorat actual 
trebuie șters din memorie și trebuie să se afle o nouă 
telecomandă. 

Procesul de predare: 
În starea dezarmată, apăsați întrerupătorul de urgență de 8 ori în 5 secunde, porniți 
tasta către ACC ON, sirena sună de 8 ori, apoi programează 
 
 
 

Schema de conexiuni 

 
 
Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate. 
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