GARANTII
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Garantiiprobleemide

lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole.
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GE MI N I
ALARM SYSTEMS

elektrisüsteemi 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.
AUTO

________________________________

ALARM

________________________________

mark & kere number (kuus viimast)

seeria number

PAIGALDAJA _______________________________

KASUTUSJUHEND

ettevõtte nimi

_______________________________
aadress

_______________________________
telefon

_______________________________
isik: nimi & allkiri

_______________________________
kuupäev

Hulgimüüja: Nempe OÜ
Osmussaare 10, 13811 Tallinn
GSM 510 6666, FAX 661 0610
E-mail: gemini@gemini.ee
http://www.gemini.ee
Tootja:

GEMINI TECHNOLOGIES S.p.A.
Via Luigi Galvani 12, 21020 Bodio Lomnago (VA), Italia
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ALARMI AKTIVEERIMINE
Lukustage auto uste lukud sõiduki originaal kaugjuhtimispuldi
või Gemini puldinupp nr 1 (mudelil 931R12) abil. Auto ohutuled
vilguvad ühe korra ja kostub üks helisignaal (kui funktsioonid on
aktiveeritud), alarm aktiveerub. Alarmi aktiveerumisele järgneb

VILKUMISTE ARV
2 vilgutust
3 vilgutust
4 vilgutust
6 vilgutust
8 vilgutust
9 vilgutust

HÄIRET PÕHJUS
süütesignaal
uste avamine
kapoti või tagaluugi lüliti
ultraheli- või lisaandur
juhtmevaba magnetandur
juhtmevaba infrapunaandur

ooteaeg 30 sekundit, mille möödudes on alarm täielikus
häirevalmiduses. Ooteajal põleb märgutuli pidevalt, ooteaja
lõppedes hakkab märgutuli vilkuma. Aktiveeritud alarm lülitab
sisse häire (sireeni ja ohutuled) järgmistel põhjustel: uste,
tagaluugi

või

kapoti

avamine,

liikumine

salongis,

auto

käivitamine.

Alarmi deaktiveerimine "PIN" koodiga
PIN-koodiga alarmi deaktiveerimist on võimalik alustada 5-e
sekundi kestel peale alarmtsükli (30sek) lõppemist. Vajutage
lülitile märgutulel, 4- sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma.
Kui märgutule vilgatuste arv on võrdne PIN koodi esimese
numbriga, v ajutage lülitile märgutulel . Korrake seda
protseduuri teise, kolmanda ja neljanda PIN koodi numbri
sisestamiseks. Peale neljanda numbri sisestamist alarm
deaktiveerub.

ALARMI DEAKTIVEERIMINE
Avage auto uste lukud sõiduki originaal kaugjuhtimispuldi või
Gemini puldinupp nr 2 (mudelil 931R12) abil. Auto ohutuled
vilguvad kaks korda ja kostub kaks

helisignaali (kui

funktsioonid on aktiveeritud), alarm lülitub välja ja märgutuli
kustub.
Kui deaktiveerimisel ohutuled vilguvad viis korda ja kostub viis

Ohutulede vilkumine ja helisignaalid alarmi aktiveerimisel-deaktiveerimisel on programmeeritav funktsioon.
Teie autol on aktiveeritud:

q
q
q

ohtulede vilkumine ja helisignaalid
ohutulede vilkumine
helisignaalid.

Programmi muutmiseks palun pöörduda alarmi paigaldaja
poole.

helisignaali (kui funktsioonid on aktiveeritud), on alarm andnud
häiret. Häire põhjuse määramiseks lülitage sisse auto süüde ja
jälgige märgutule vilkumist. Vilgutustsüklit korratakse kolm
korda.
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Märgutuli
ja PIN koodi lüliti

