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GARANTII
Alarmi

garantiiaeg

on

kaks

aastat.

Garantiiprobleemide

lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole. Tootja
ei võta endale vastutust alarmi ning sõiduki elektrisüsteemi
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GEMINI
ALARM SYSTEMS

kahjustuste või puuduliku töö eest, kui see on tingitud alarmi
valest paigaldusest või omavolilisest avamisest. Garantii kehtib
täidetud garantiitalongi esitamisel, kui alarmi on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile. Kaugjuhtimispuldi patarei ei kuulu
garantiikorras vahetamisele.

GARANTIITALONG
AUTO

_________________________________________
mark & kere number (kuus viimast)

ALARM
863 Koodvõti

863 Mä r gutuli
k ootvõtm e pe s a

862 Mä r gutuli
PIN k oodi lü liti

_________________________________________
Seerja number

PAIGALDAJA_________________________________________
ettevõtte nimi

________________________________________

Õ nnitleme teid kõrgekvaliteedilise uue põlvkonna Gemini autoalarmi ostu

aadress, telefon

puhul. Tähtsamad uuendused töökindluse ja efektiivsuse tagamiseks on:

_________________________________________

väikese gabariidiga alarmi keskus; veekindel sireen; uue põlvkonna

isik: nimi & allkiri

mikroprotsessortehnoloogia tagab eriti väikese voolutarbe; veekindla
kaugjuhtimispuldi

ja

koodvõtme

mikroprotsessortehnoloogial.

kodeerimissüsteem

Kasutatav

koodisüsteem

_________________________________________

baseerub
on

kuupäev

mitme

muutujaga ning erinevate koodide arv on 4 ’29 4 ’9 67 ’29 6, mis tagab kaitse
koodide salvestamise ja skaneerimise eest; puudub alarmi mehhaaniline

Maaletooja:

väljalülitamise võimalus.
Alarm vastab E uroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 19 9 9 /5 /E Ü

Tootja:

Nempe OÜ

GSM 505 0660

Tulika 10

GSM 510 6666

10613 Tallinn

FAKS 661 0610

Gemini Technologies S.p.A.

asjakohastele põhinõuetele.

Via Luigi Galvani 12

Sertifikaadiga on võimalik tutvuda http://w w w .gemini.ee/sertifikaadid

21020 Bodio Lomnago (VA) Italy
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ALARMI

AKTIVEERIMINE Alarmi aktiveerimiseks vajutage

kaugjuhtimispuldi (edaspidi puldi)

nupule: auto

ohutuled

H äire põhjuse määramiseks lülitag e sisse auto süüde ja jälgige

PROGRAMMEERITAVAD FUNKTSIOONID

mä rg u tu le vilk u mist. Vilkumise tsüklit korratakse 5 korda.

q

HÄIRE PÕHJUS

H elis ignaalid

kostuvad

alarmi

aktiveerimisel

vilguvad kaks korda ja kostub kaks helisignaali, k e s k l u k u s t u s

MÄRGUTULE VILKUMINE

sulgeb auto uste lukud ning mugavustoiming sulgeb aknad ja/või

2 vilgutust

Süütesignaal

katuseluugi. Alarmi aktiveerimisele järgneb ooteaeg ~ 35

3 vilgutust

U ste avamine

sekundit, mille kestel märgutuli põleb pidevalt.

4 vilgutust

Kapoti avamine või lisaandur

häire. H äire kestab 30 sekundit. H äire ajal vajutus

ja

deaktiveerimisel.

q

P aanikafunktsioon. Vajutus puldi

nupule aktiveerib
nupule

Alarmi aktiveerimine sireeni funktsioonita D eaktiveeritud

6 vilgutust

U ltraheliandur

katkestab häire. F unktsiooni ei saa kasutada ooteajal (märg u tu li

alarmi korral lülitage sisse süüde, märgutuli süttib üheks

8 vilgutust

J uhtmevaba magnetandur

põleb).

sekundiks, märgutule põlemise ajal vajutage puldi

9 vilgutust

J uhtmevaba infrapunaandur

q

nupule.

Aktiveerige alarm vt. " ALAR M I AKTIVE E R IM IN E " .

10 vilgutust

Pinge langus

Lisaandurite väljalülitamine Peale alarmi aktiveerimist,

11 vilgutust

Toite katkestus

vajutage ooteajal pu ldi
korra

ja

mär g u tu li

katkestatakse

ka

s ek u ndik s .

mugavustoimingu

Samaaegsaelt

täitmine.

J ärgmisel

aktiveerimisel lülituvad lisaandurid sisse.
OOTE AE G ja
märgutuli

H Ä IRE TS Ü K K E L O oteaja

vilkuma,

alarmi deaktiveerimist ei avata ühtegi auto ust või luuki,
aktiveerub alarm uuesti automaatselt, sulgedes auto uste lukud.

nupule, auto ohutuled vilguvad ühe
k u s tu b

andes

märku

lõppedes hakkab
alarmi

täielikust

K ordusaktiveerumine. Kui 35 - e sekundi jooksul peale

Kaugjuhtimispuldi kadumise või mittetoimimise korral on võimalik

q

Automaatne

alarmi

aktiveerumine.

väljalülitamist vilguvad ohutuled üks kord, märgutuli vilgub kaks

koodiga.

korda ja kostub kaks kõrgetoonilist helisignaali. ~ 4 5 sekundi

K oodvõ tmeg a deaktiveerimine Avage auto uks ja asetage
koodvõti pessa häiretsükli lõppemiseni, ohutuled vilguvad viis

pärast

q

aktiveerub

alarm

auto

uste

lukke

vilguvad ohutuled; märgutuli põleb pidevalt. Vajutus puldi

Alarmi

nupule katkestab häire, kuid ei deaktiveeri alarmi. Iga anduri

deaktiveerimiseks PIN koodiga vajutage koheselt peale alarmtsükli

aktiveeritud alarmi korral (märg u tu li vilg u b ).

kohta on 8 häiretsüklit ühe valvetsükli kestel. Süütesignaali

lõppemist PIN - koodi lülitile märgutule. nelja sekundi pärast hakkab

tsüklite arv on piiramata.

märgutuli vilkuma. Ku i mä rg u tu le vilg atu s te arv on võ rdne P IN

q

deaktiveerimine

nupule, auto ohutuled süttivad üheks sekundiks ja kostub
"PIN"

koodiga

Alarmi

k oodi es imes e nu mb rig a, vajutage lülitile märgutulel. Korrak e s eda

oh u tu led vilg u vad k olm k orda, k os tu b k olm mä rg u s ig naali ning

prots edu u ri teis e, k olmanda ja neljanda P IN k oodi nu mb ri

mä rg u tu li k u s tu b . Ku i alarmi deak tiveerimis el vilg u vad oh u tu led

s is es tamis ek s .

viis k orda ja k os tu b viis mä rg u s ig naali, on alarm andnu d h ä iret.

deak tiveeru b .

P eale

neljanda

lukustamata.

Auto otsing . Aktiveeritud alarmi korral vajutage puldi

korda ja kostub viis märgusignaali.

nu pu le,

süüte

alarmi deaktiveerida mudelil 8 63 koodvõtmega või mudelil 8 62 PIN

häirevalmidusest. H äire ajal (~ 30 sekundit) töötab: sireen;

ALARMI D EAKTIVEERIMINE Vaju tag e pu ldi

Peale

nu mb r i

s is es tamis t

madalatooniline

helisignaal.

H oiatusfunktsioon.

F unktsiooni

Alarmi

saab

kasutada

aktiveerumisel

kostub

madalatooniline helisignaal, kui mõni ustest ei ole suletud.

q

Lisaseadme juhtimine. Vajutage puldi

nupule:

alar m
..............................................

GEMINI 862 PIN koodi muutmine

GEMINI 862 PIN koodi muutmine

Deaktiveeritud alarmi korral:

Deaktiveeritud alarmi korral:

1. avage auto uks

1. avage auto uks

2. lülitage sisse süüde

2. lülitage sisse süüde

3. märgutuli süttib sekundiks

3. märgutuli süttib sekundiks

4. märgutule
põlemise
aktiveerimise
ja
kaugjuhtimispuldil

ajal
vajutage
deaktiveerimise

korraga
nupule

4. märgutule
põlemise
aktiveerimise
ja
kaugjuhtimispuldil

ajal
vajutage
deaktiveerimise

korraga
nupule

5. alarm annab kõrge- ja madalatoonilise helisignaali

5. alarm annab kõrge- ja madalatoonilise helisignaali

6. märgutuli hakkab põlema

6. märgutuli hakkab põlema

7. vajutage korraga aktiveerimise ja deaktiveerimise
nupule kaugjuhtimispuldil

7. vajutage korraga aktiveerimise ja deaktiveerimise
nupule kaugjuhtimispuldil

8. märgutuli kustub

8. märgutuli kustub

9. lülitage süüde välja

9. lülitage süüde välja

10. ~4 sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma. Kui
vilgutuste arv on võrdne soovitava PIN-koodi
numbriga, vajutage lülitile märgutulel.

10. ~4 sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma. Kui
vilgutuste arv on võrdne soovitava PIN-koodi
numbriga, vajutage lülitile märgutulel.

11. järgnevate numbrite sisestamiseks korrata punkti
10 kolm korda, s.o. kuni PIN-koodi kõik neli numbrit
on sisestatud

11. järgnevate numbrite sisestamiseks korrata punkti
10 kolm korda, s.o. kuni PIN-koodi kõik neli numbrit
on sisestatud

12. peale neljanda numbri sisestamist lülitub alarm
programmeerimise režiimist automaatselt välja,
andes
kaks
kõrgetoonilise
ja
madalatoonilise
helisignaali.

12. peale neljanda numbri sisestamist lülitub alarm
programmeerimise režiimist automaatselt välja,
andes
kaks
kõrgetoonilise
ja
madalatoonilise
helisignaali.

NB!
PIN koodi muutmine katkestatakse ja alarm väljub
programmist, kui märgutule vilgatuste arv ületab
üheksat.

NB!
PIN koodi muutmine katkestatakse ja alarm väljub
programmist, kui märgutule vilgatuste arv ületab
üheksat.

