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KASUTUSJUHEND

GARANTII

Alarmi garantiiaeg on kaks aastat. Garantiiprobleemide
lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole. Tootja
ei võta endale vastutust alarmi ning sõiduki 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. Kaugjuhtimispuldi patarei ei kuulu
garantiikorras vahetamisele.

GARANTIITALONG

SÕIDUK ____________________________________

____________________________________

PAIGALDAJA ___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

ALARM

mark & kere number (kuus viimast)

telefon

Seeria number

ettevõtte nimi

aadress,

isik: nimi & allkiri

kuupäev

Maaletooja Nempe OÜ GSM5 66

10 GSM505 0666

13811 Tallinn 661 0610

: 10 6 6

Tulika

TEL

Tootja: Gemini Technologies S.p.A.

Via Luigi Galvani 12

21020 Bodio Lomnago (VA) Italy

NUPP 1
Alarm

Alarm on komplekteeritud kaugjuhtimispuldi

i aktiveerimine ja deaktiveerimine

ühe ga.
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Röövimisvastase funktsiooni aktiveerimine

Sireeni väljalülitamine

NUPP 2
Paanikafunktsioon

Ohutulede funktsioon

NUPP 1

NUPP 2

INDIKATSIOON

MÄRGUTULI



ALARMI AKTIVEERIMI

OOTEAEG

SIREENI AJUTINE VÄLJALÜLITAMI

VALVERE�IIM

NE

NE

ajutage NUPP 1 le,

ohutuled vilguvad ühe korra kostub kaks lühikest

märgusignaal . Kui alarmi aktiveerimise hetkel on sadul

fikseerimata

madalatoonilisemärgusignaali .

Alarmi aktiveerimisele järgneb ooteaeg 20

sekundit, .

ajutage 4

sekundi jooksul peale alarmi aktiveerimist NUPP2-le, ohutuled

vilguvad ühe korra lühidalt.

Ooteaja lõppe hakkab märgutuli vilkuma,

andes märku t ielikust valmidusest. Aktiveeritud

alarm takistab tsikli mootori käivitamist ja lülitab 30-neks

sekundiks tööle häire (rakendub sireen ja ohutuled vilguvad)

järgmistel põhjustel:

süüte lülitamine

alarmi löögianduri rakendumine

sadula tõstmine

paanikafunktsiooni aktiveerimine

Häire ajal vajutus NUPP 2-le katkestab häire, kuid ei

deaktiveeri alarmi. Häiretsüklite arv on piiratud -ele tsüklile

.

V - tsikli

ja

i

, teeb alarm täiendava ohutulede vilgatuse ja

annab

V -ja

des

alarmi ä häire

7

kõikidele põhjustele

*1

*1

mille kestelmärgutuli põleb pidevalt

ALARMI DEAKTIVEERIMI

ALARMI DEAKTIVEERIMI "PIN" koodiga

OHUTULEDE FUNKTSIOON

NE

NE

V

,

2 3 lüliti

5-e sekundi kestel. L

/ , -ja .

/

ajutage NUPP 1-le,

vilguvad kolm korda kostub kolmmärgusignaali ning märgutuli

kustub. Kui alarmi deaktiveerimisel vilguvad ohutuled kaks korda

pikemalt ja kostub kaks madalatoonilist märgusignaali , on

alarm andnud häiret. Järgneva ohutulede vilkumise ja

märgusignaali kordade arvu järgi on võimalik määrata häire

põhjust: - löögiandur; - süütesignaal; - sadula .

PIN-koodiga alarmi deaktiveerimist on võimalik alustada peale

alarmtsükli lõppemist ülitage süüde

sisse välja 4 sekundi pärast hakkabmärgutuli vilkuma

Kui märgutule vilgatuste arv on võrdne PIN koodi esimese

numbriga, lülitage süüde sisse välja. Korrake seda protseduuri

teise, kolmanda ja neljanda PIN koodi numbri sisestamiseks.

Peale neljanda numbri sisestamist alarmdeaktiveerub.

PIN koodimuutmiseks pöörduge alarmimüüja-paigaldaja poole.

Ohutulede vilkumise

sisselülitamiseks: lülitage süüde sisse; märgutuli süttib

sekundiks; märgutule põlemise ajal vajutage NUPP-1 -le;

lülitage süüde välja. Ohutuled hakkavad vilkuma. Funktsiooni

k a t k e s tam i se k s l ü l i t a ge süüde s i s se / v ä l j a v õ i

aktiveerige/deaktiveerige alarm.

ohutuled

*1

*1

*1

te

1

PROGRAMMEERITAVAD FUNKTSIOONID

Funktsioonide muutmiseks pöörduge alarmi paigaldaja poole.

Aktiveeritud funktsioonid tähistab alarmi paigaldaja.

ad id

V vajutusega

NUPP 2-le (

).

,

automaatselt

r

r

r

r
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r

MÄRGUSIGNAAL

PAANIKAFUNKTSIOON

PÕRUTUSANDUR

AUTOMAATNE ALARMI AKTIVEERUMINE

HOIATUSHÄIRE

KORDUSAKTIVEERUMINE

*1 Alarmi aktiveerimisel ja

deaktiveerimisel kostuv helisignaal .

õimaldab

kaugjuhtimispuldi aktiveerida häire aktiveeritud

alarmi korral

- häire aktiveerimine põrutuse peale.

alarm

aktiveerub automaatselt peale süüte väljalülitamist andes

sellest märku kahe märgutule vilgatuse ja kahe kõrgetoonilise

märgusignaaliga. 35 sekundi möödudes on alarm täielikus

häirevalmiduses.

Alarm annab kolmel korral

hoiatushäiret, kestvusega 2,5 sekundit. Neljandast korrast

alates normaalhäiret kestvusega 30 sekundit.

Kui peale alarmi

deaktiveerimist ei ole 35 sekundi jooksul sisse lülitatud sõiduki

süüdet, aktiveerub alarm , andes sellekohased

märgusignaalid.


