
HT M09 

Alarm dvojsmerného motora 
 
Poznámka: Tento systém je navrhnutý pre motocykel s 12 V batériou a elektrickým 
štartom. 

Technické detaily: 
Centrálna jednotka 
• Prevádzkové napätie: 9V-18VdC 
• Spotreba pohotovostného prúdu: ≤ 4 mA 
• Spotreba prúdu poplachu: ≤ 250 mA 

• Frekvencia: 433,92 MHz ± 75 KHz 
• Kontrolná cesta: FSK 
Diaľkový ovládač 
• Prevádzkové napätie: 1,5 VdC 
• Kontrolná cesta: FSK 
• Frekvencia: 433,92 MHz ± 75 KHz 
Hlavné funkcie diaľkového ovládača 

  - stráženie (so svetlom a zvukom), polohovanie (so 
svetlom a zvukom) - panický režim, vypnuté 
  - vypínanie 
  - tiché zapnutie stráženia, polohovanie (so 
svetelným signálom), odzbrojenie 
  - stlačte jedenkrát - osvetlenie, stlačte a 3 sekundy 
podržte - zobrazenie stavu nabitia batérie 
  - vzdialene spustíte stlačením a podržaním tlačidla na 
3 sekundy 

Zvukový alarm 

Stlačte raz  tlačidlo, siréna zapípa a index raz zabliká. Diaľkový 
ovládač zapípa a rozsvieti sa zelená LED dióda, systém sa zapne 
do 3 sekúnd. Ikony zobrazené na obrázku sa zobrazia na 
diaľkovom ovládači. 

Tichý alarm 
Jedným stlačením  tlačidla index raz zabliká. Diaľkový ovládač 
zapípa a rozsvieti sa zelená LED dióda, systém sa zapne do 3 
sekúnd. Ikony zobrazené na obrázku sa zobrazia na diaľkovom 
ovládači. 

Vypnutie: päťkrát stlačte núdzový vypínač do 5 sekúnd, keď je kľúč v polohe ACC 
ON. (Potom otočte kľúč do polohy ACC OFF a potom znova do polohy ACC). Funkciu 
ukončite po 3 sekundách. 
Alebo stlačením tlačidla opustíte ponuku a po 30 sekundách stlačte núdzový 
vypínač. 

vzdialený štart 

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy sa systém 
prepne do režimu diaľkového štartu, diaľkový ovládač dvakrát 
zapípa. Potom znova stlačte tlačidlo. Po úspešnom spustení diaľkové 
ovládanie trikrát znova zapípa. Displej LCD vibruje štyrikrát a na 
obrazovke sa zobrazujú ikony zobrazené na obrázku. Zelená dióda na diaľkovom 
ovládači sa rozsvieti. 
Ak diaľkové spustenie zlyhá: - akumulátor motora nefunguje správne, nabite ho 
alebo vymeňte. - v chladnom počasí posuňte saciu páku do otvorenej polohy. 
S diaľkovým štartom motor beží 10 minút a potom sa automaticky zastaví a znovu 
zapne systém. 

Po spustení stlačte raz  tlačidlo, siréna a diaľkový ovládač vydajú dve pípnutia, 
aby sa alarm vypol. 
Poznámka: Pri vzdialenom naštartovaní sa uistite, že zadné koleso neprichádza do 
styku so zemou, aby nedošlo k možnej nehode. 

Nastavte citlivosť senzora otrasov 
Citlivosť môže byť nastavená od 1 do 5,1 = senzor vypnutý, 5 = senzor je 

najcitlivejší. Stlačením  a podržaním nastavíte citlivosť. Výrobné nastavenie je 4. 
stupeň. 

tlmič nárazov 
Ak je motor zasiahnutý, siréna 5-krát zapípa, indexy päťkrát zablikajú, diaľkový 
ovládač pípne 15 sekúnd a rozsvieti sa červená LED dióda. Diaľkový ovládač LCD 
vibruje štyrikrát a na displeji sa zobrazia nasledujúce ikony. Ak do 15 sekúnd 
zasiahne motor ďalší úder, siréna zapípa 30 sekúnd a ukazovatele blikajú 30 sekúnd, 
diaľkový ovládač zapípa 15 sekúnd a rozsvieti sa červená LED dióda. Diaľkový 
ovládač LCD vibruje štyrikrát a na displeji sa zobrazia nasledujúce ikony. 

Senzor sklonu 
Ak sa vozidlo pohybuje z nejakého dôvodu, siréna 12-krát zapípa, indikátory blikajú, 
diaľkový ovládač zapípa 15 sekúnd a rozsvieti sa červená LED dióda. Diaľkový 

ovládač LCD vibruje štyrikrát a na displeji sa zobrazuje správa o pohybe a 
nasledujúce ikony. 

Výučba na diaľkovom ovládači 
Ak dôjde k strate diaľkového ovládača, musí sa aktuálne uložený kód vymazať z 
pamäte a musí sa naučiť nové diaľkové ovládanie. 



Vyučovací proces: 
V deaktivovanom stave stlačte núdzový spínač 8-krát do 5 sekúnd, otočte kľúč do 
polohy ACC ON, siréna pípne 8 a potom vstúpite do programovacieho režimu. 
Stlačte tlačidlo na jednom z diaľkových ovládačov, siréna zapípa, diaľkové ovládanie 
je úspešne naučené. Stlačením tlačidla na druhom diaľkovom ovládači siréna 
zapípa, aby signalizovala úspešný tréning. Tento postup opakujte so všetkými 
diaľkovými ovládačmi. Po 10 sekundách alebo otočením tlačidla „ACC OFF“ systém 
ukončí programovanie. Systém môže naprogramovať 2 obojsmerné a 4 analógové 
diaľkové ovládače. 

Núdzové vypnutie 
Otočte kľúč do polohy ACC ON, siréna zapípa 1, núdzové tlačidlo 
stlačte 5 krát do 5 sekúnd, systém bude po 3 sekundách 
neaktívny. V prípade automatického alarmu, ak vozidlo 
nenaštartujete, systém spustí po 60 sekundách tichý alarm. 
Po núdzovom zastavení ho môžete znovu aktivovať stlačením 

systému alebo  tlačidla. 
Poznámka: Núdzový vypínač nainštalujte na skryté miesto. 

Diaľkový ovládač 

Zapnutie svetla: stlačte raz  tlačidlo, červené svetlo bliká na 3 sekundy. 

Vypnutie: stlačte a podržte  tlačidlo 4 sekundy, diaľkový ovládač zapípa 1. 

Zapnutie: stlačte a na 2 sekundy podržte  tlačidlo. 

Vibrácie vypnuté a zapnuté: raz a súčasne  stlačte , diaľkový ovládač pípne a 
vibruje, aby sa potvrdilo zapnutie. Raz stlačte súčasne, diaľkový ovládač dvakrát 
pípne, aby sa potvrdilo vypnutie. Výrobné nastavenie: vibrácie zapnuté. 
Indikátor nabitia batérie: Na diaľkové ovládanie je potrebná batéria 1,5 V. Pri novej 

batérii sa na  LCD displeji zobrazí ikona. Ak sa na displeji zobrazí, je batéria 
takmer vybitá a je potrebná nová batéria. 
Dodržiavanie času 

Stlačením a podržaním  a  na 3 sekundy vstúpite do režimu nastavenia hodín, 
ktorý je potvrdený melódiou. 

Stlačením môžete prepínať medzi minútami a hodinami. 

Stlačením  tlačidla zvýšite blikajúce číslo. 
Po nastavení stlačte a podržte obidve tlačidlá znova na 2 sekundy, aby ste 
nastavenia uložili a diaľkové ovládanie pípne. 
Polohovanie (pomocou svetla a zvuku) / poplach poplachu 

V živom stave stlačte raz tlačidlo, siréna zaznie 30 sekúnd a súčasne budú blikať 
indexy. Diaľkový ovládač pípne trikrát a zelená dióda LED svieti. 
Polohovanie - pomocou svetla 
V prípade živého tichého alarmu stlačte raz tlačidlo, indexy šesťkrát zablikajú a 
diaľkový ovládač vydá 3 pípnutia (siréna zostane tichá). Zelená dióda na diaľkovom 
ovládači sa rozsvieti. 
Zastavenie budíka 

Po spustení budíka môžete budík vypnúť   stlačením jedného z nižšie 
uvedených tlačidiel. Systém sa zapne automaticky po 3 sekundách. 
Vypínanie 

Ak chcete alarm vypnúť,  stlačte raz tlačidlo, index dvakrát zabliká a siréna vydá 
dve pípnutia (v prípade tichého alarmu siréna nezaznie). Diaľkový ovládač pípne 
dvakrát a zelená + červená LED svieti. Systém sa vypne. Ikony zobrazené na obrázku 
sa zobrazia na diaľkovom ovládači. 
Ochrana proti krádeži (voliteľné) 
1. Deaktivácia a deaktivácia ochrany proti odcudzeniu: Pri vypnutom alarme stlačte 

tlačidlo ACC ON, stlačte a podržte  tlačidlo 3 sekundy, siréna zaznie zvukový 
signál, na LCD displeji diaľkového ovládania sa rozsvieti funkcia ochrany proti 
krádeži. 

Stlačením a podržaním  tlačidla na 3 sekundy zaznie siréna 2 pípnutia, na LCD 
displeji diaľkového ovládania sa vypne funkcia ochrany proti krádeži. 
Po zapnutí ochrany proti odcudzeniu sa po každom otočení kľúča do režimu ACC 
ON, ak poplach neobdrží signál z diaľkového ovládača do 30 sekúnd, systém prepne 

do režimu ochrany proti krádeži. Ktoré môžete dočasne vypnúť pomocou 
tlačidla na diaľkovom ovládači alebo vypnúť kľúč ACC OFF. 
2. Zapnutie ochrany proti odcudzeniu: pri vypnutom budíku stlačte a na 3 sekundy 

podržte stlačené  tlačidlo ACC ON, siréna zaznie a LED na diaľkovom ovládači 
bude blikať. Po 10 sekundách zaznie siréna a LED dióda bude naďalej blikať. Po 20 
sekundách budú rýchlo blikať indexové svetlá, siréna znie často, motor sa zastaví a 
imobilizér bude pracovať. 
Ak vozidlo zistí náhly sklon, zaznie siréna a po dobu 30 sekúnd zaznie index (siréna 
nebude znieť v prípade tichého poplachu). 

Stlačením  tlačidla sa alarm môže vypnúť, siréna a index sa potvrdia 4 signálmi. 
Alarm pri spustení 



V stráženom režime po zapnutí kľúča (ACC ON) siréna a index 
budú signalizovať po dobu 30 sekúnd. Ak nie je kľúč vytiahnutý, 
alarm sa zopakuje. V prípade tretieho alarmu index nebliká. Na 
LCD monitore sa zobrazia nasledujúce ikony. 
 
 

Nastaviť automatický alarm (voliteľné) 
V deaktivovanom stave stlačte núdzový spínač šesťkrát do 5 sekúnd, otočte kľúč do 
polohy ACC ON, siréna zaznie 6 pípnutí a systém vstúpi do programovacieho 

režimu. Stlačte  tlačidlo, keď siréna zapípa, na diaľkovom ovládači sa zobrazí 
„ON“, automatický alarm je zapnutý. 

Stlačte tlačidlo siréna dvakrát pípne, diaľkový ovládač zobrazí „OFF“, 
automatický alarm je vypnutý. 
Po 10 sekundách alebo po stlačení klávesu ACC OFF, bez stlačenia ktoréhokoľvek 
klávesu, systém ukončí programovanie, ktoré je signalizované sirénou 4 pípnutiami. 
Ak je zapnutý automatický poplach, systém sa zapne automaticky 60 sekúnd po 
zastavení, siréna a ukazovateľ signalizujú 1, snímač otrasov nebude aktívny. 
Automatické zapínanie stráženia 

Ak je v stráženom stave alarm vypnutý stlačením  tlačidla, ak sa kľúč neotáča do 
polohy ACC ON, systém sa znovu zapne do 60 sekúnd. 
Režim pamäte 
Ak je napájanie vypnuté, systém sa po pripojení napájania vráti do 
predchádzajúceho režimu bez časového obmedzenia. 
Indikácia napätia batérie 

Stlačením a podržaním  tlačidla na diaľkovom ovládači na 3 
sekundy sa na LED displeji zobrazia nasledujúce ikony označujúce 
stav batérie vozidla. 

Stlačením  tlačidla zvýšite blikajúce číslo. 
Po nastavení stlačte a podržte obidve tlačidlá znova na 2 

sekundy, aby ste nastavenia uložili a diaľkové ovládanie pípne. 
LED displej 
V stráženom režime LED bliká. Počas alarmu svieti LED dióda nepretržite. LED dióda 
nesvieti, keď je neúčinná. 
 

 

 

Elektrické schéma 
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