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POPIS JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY V ALARMECH ØADY 290

290

289

274

230U

art. 635art. 624

KABELÁŽ

ÈERVENÁ LED

ÈTEÈKA

NOUZOVÝ 
ELEKTRONICKÝ KLÍÈ

PLASTOVÝ DRŽÁK
SENZORU

ULTRAZVUKOVÝ
MODUL

ULTRAZVUKOVÉ SENZORY

JEDNOTKA 
ALARMU

290 -289 - 230U

290 - 
289 - 288

230U

art. 844

290 

art. 630

art. 662

FUNKCE 290
290
24V

289 288 275 274 230U

Piezoelektroniká siréna 

Senzor poklesu napìtí

Ultrazvukové senzory

Vnitøní relé

Zálohovaná siréna

Negativní výstup bìhem poplachu

Vstup pro bezdrátové senzory 

Nouzový elektronický klíè

Pro vozidla s 12 V

Pro vozidla s 24 V

Nouzový kód (PIN KÓD)

Ovládání speciálních funkcí
tøetím tlaèítkem dálkového ovládání
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UPOZORNÌNÍ PRO TECHNIKA

ÖÖÖÖÖ Pøipevnìte dva ultrazvukové senzory nahoru po stranách okna,co nejdále od 
ventilaèních møížek

Nastavte co nejpøesnìji citlivost ultrazvuk. senzoru, pøedejdete falešným poplachùm

Neprodlužujte ani nezkracujte vodiè antény, vodièe ultrazvukových senzorù a èteèky

Èteèka/LED musí být umístìna v takové pozici, aby k ní byl vždy snadný pøístup
a aby byla vidìt zevnitø I zvenku vozu. Pro pøipevnìní èteèky/LED na pøístrojovou desku, 
vyvrtejte otvor o prùmìru 10 mm

Všechna spojení musí být provedena tak, aby byla spolehlivá a bezpeèná (pájení).
Spoje musí být izolovány kvalitními materiály (izolaèní páskou), kvùli nebezpeèí
zkratu

Veïte vodièe co nejdále od rušivých zdrojù : cívka, kabely svíèek, kontrolní jednotky 
airbagù, vstøikování a pod.

Umístìte centrální jednotku v prostoru motoru tak, aby byla co nejdále od zdrojù
tepla, a aby se vždy vyhnula jakémukoliv kontaktu s vodou

ÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖ

ÖÖÖÖÖ

ÖÖÖÖÖ

!!!  P O Z O R  !!!

NEPOUŽÍVEJTE RYCHLOSPOJE 

TENTO TYP SPOJENÍ NEPOSKYTUJE ADEKVÁTNÍ 
ELEKTRICKÉ SPOJENÍ ANI SPOLEHLIVOU IZOLACI

!

ÖÖÖÖÖ

ÖÖÖÖÖ

 JAK UPEVNIT JEDNOTKU ALARMU

ANO ANO ANO
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

NEŽ ZAÈNETE S INSTALACÍ ALARMU, PEÈLIVÌ PROSTUDUJTE PØÍRUÈKU 
O POUŽÍVÁNÍ A OPRAVÌ  VOZIDLA A ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL BATERIE SE

 ZVLÁŠTNÍM OHLEDEM NA ZAØÍZENÍ AIRBAGU, POÈÍTACOVÉ SYSTÉMY
 A KÓDOVANÁ AUTORADIA

• ŽLUTÉ VODIÈE- pøipojte jeden vodiè k pravému ukazateli smìru a druhý k levému 
ukazateli smìru
BÍLÝ VODIÈ  negativní výstup pro elektrické okenní moduly (LL824,811 - volitelné). 
Pøipojte moduly k BÍLÉMU vodièi.
HNÌDÝ VODIÈ  negativní výstup pro pøídavnou sirénu. Tento vodiè se ukostøuje 
bìhem celého poplachového cyklu (30 vteøin). Maximální proud je 1Amp. 
Pøi pøekroèení stanoveného proudu použijte pøídavné relé.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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!!! NEPØIPOJUJTE PØÍMO KE KLAKSONU !!!

FIALOVÝ VODIÈ  pøipojte na svorku è.15 spínací skøíòky, na tomto vodièi musí vždy být 
napìtí  +12V bìhem startování i bìhu motoru
BÍLO/SVÌTLE MODRÝ VODIÈ  na tento vodiè je možno pøipojit pøídavný senzor 
(náklonový, mikrovlnný, nárazový apod.) Pøipojte na negativní výstup vycházející 
z instalovaného senzoru.V pøípadì, že nainstalujete  mikrovlnný senzor, poplachový
stav se  spustí pouze pokud oba dva senzory (ultrazvukový i mikrovlnný) samostatnì 
detekují pokus o vloupání. 

BÍLO-HNÌDÝ VODIÈ  programovatelný negativní výstup.  Tento výstup mùže  napájet 
osvìtlení v délce 10 vteøin, který lze kdykoliv pøerušit  pomocí dálkového ovladaèe. 
Tento výstup mùže být naprogramován i jiným zpùsobem tak, aby umožnil dálkovì 
otevøít kufr  stisknutím tlaèítka 2 na dálkovém ovladaèi (tuto funkci lze použít pouze 
u vozidel vybavených vnitøním spínaèem pro otevøení kufru). V tomto pøípadì BÍLO-
HNÌDÝ vodiè napájí negativní výstup trvající 2 vteøiny. V obou dvou pøípadech 
nesmí proud pøekroèit 1 Amp. Pokud je tento proud pøekroèen, musí být instalováno 
pøídavné relé.

ŽLUTO-ÈERNÝ, ŠEDO-ÈERNÝ, HNÌDO-ÈERNÝ, ÈERVENO-ÈERNÝ, MODRO-ÈERNÝ 
a ZELENO-ÈERNÝ -  ovládá centrální zamykání viz. schema 2
ZELENÝ a ŽLUTO-ZELENÝ VODIÈ  vnitøní relé - viz. schema 3 
ÈERNÝ VODIÈ  kostra alarmu; pøipojte ke kostøe vozidla
ÈERVENÝ VODIÈ  pøipojte na svorku è.30  (+12V) akumulátoru 
SVÌTLE MODRÝ a ŠEDÝ VODIÈ - slouží na kontakty mot.prostoru a 
víka zavazadl.prostoru  
Tyto vodièe se dají naprogramovat na kladný nebo záporný vstup. 

SVÌTLE MODRÝ DRÁT MUSÍ BÝT PØIPOJEN na všechny dveøe a víko zavazadl.prostoru. 
Pokud není vozidlo vybaveno originálními spínaèi, musí být nainstalovány.Pokud nebudou, 
mùže se centrální zamykání automaticky zavøít bez použití dálkového ovladaèe (náhodná 
deaktivace) a je zde riziko, že zùstanou uvnitø vozu uzamèené klíèe.

 Firma TRON nemùže být zodpovìdná za takto vzniklou situaci.



È
E

S
K

Y
obr. 1

Vnitøní
osvìtlení

Dveøní 
kontaktSVÌTLE MODRÝ

VODIÈ Z ALARMU

DIODA
1N4002

+12V

Pro automobily vybavené èasovými spínaèi 
vnitøního osvìtlení proveïte zapojení podle 
obr.1, èímž zabráníte aby se záporný signál 
vrátil z vnitøního osvìtlení, vypnete funkci 
náhodné vypnutí a automatické zavírání 
(bezpeènostní uzamèení vozu).

• ULTRAZVUKOVÉ SENZORY:Pøipojte bílý konektor 
tøížilového vodièe vycházejícího z alarmové jednot-
ky do bílého konektoru ultrazvukového modulu. 
Potom pøipevnìte senzory  nahoru, do sloupkù
èelního okna, pøipojte 
Èervený a Bílý konektor 
na pøíslušné konektory 
modulu (viz. obr 2). 

• ÈTEÈKA/LEDka:Zapojte 
bílý a èervený konektor 
èteèky do pøíslušných 
konektorù vycházejících
z alarmové jednotky.

R

ULTRAZVUKOVÝ MODULTØÍŽILOVÝ VODIÈ Z ALARMU

obr. 2 T

ULTRAZVUKOVÉ
SENZORY

POZICE BARVA FUNKCE

A1              CERVENA/CERNA         otevøení N.C. kontaktu (87A)
A2              HNEDA/CERNA              otevøení bìžného kontaktu (30)
A3              ZLUTA/CERNA                otevøení N.O. kontaktu (87)
A4              BILA/SVETLE MODRA    vstup pomocného modulu
A5              HNEDA                             výstup bìhem alarmu
A6              SV. MODRA/CERNA        zamykání N.C. kontaktu (87a)
A7              BILA/HNEDA                    výstup vnitøního osvìtlení
A8              ZELENA/CERNA              zamykání N.O. kontaktu (87)
A9              SEDA/CERNA                  zamykání bìžného kontaktu (30)
B1              CERNA                             anténa
B2              CERVENA                        pøíkon proudu  plus pól
B2              CERVENA                        ultrazvuk  plus pól
B2              CERVENA LED                plus pól
B3              ZLUTA                              ukazatel smìru
B4              ZLUTA                              ukazatel smìru
B5              ZLUTA/ZELENA               vnitøní relé (87)
B6              nepøipojeno                      nepøipojeno
B7              FIALOVA                          klíè zapalování
B8              SEDA                               kapotový kontakt
B9              MODRA                           ultrazvukový signál
B10            ZELENA                           vnitøní relé (30)
B11            CERNA                             uzemnìní
B11            ochranný drát                   uzemnìní
B12            ochranný drát                   signál elektronického klíèe
B13            SVETLE MODRA             dveøní kontakt
B14            CERNA LED                    minus pól
B15            BILA                                 doplòkový výstup  minus pól
B16            CERNA                            ultrazvukový modul  minus pól

A

          B

POZICE VODIÈÙ V KONEKTORU

pohled ze strany 
výstupu drátu

PO PROVEDENÍ VŠECH ZAPOJENÍ OBNOVTE PØIPOJENÍ
ZÁPORNÉHO PÓLU BATERIE
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VIZ SCHEMA2

ÈERVENO/ÈERNÝ

ZELENO/ÈERNÝ

ŠEDO/ÈERNÝ

ŽLUTO/ÈERNÝ

HNÌDO/ÈERNÝ

MODRÝ/ÈERNÝ

SMÌROVÁ 
SVÌTLA

ŽLUTÝ

SVÌTLE MODRÝ

ŠEDÝ

FIALOVÝ

ÈERNÝ

ÈERVENÝ

BÍLÝ

ZELENÝ

ŽLUTO/ZELENÝ

Svorka è.30

KOSTRA

SPÍNACÍ SKØÍÒKA

KONTAKT VÍKA MOTORU

KONTAKTY DVEØÍ/ VÍKA
ZAVAZADL.PROSTORU

(x2)

ANTÉNA

+12V

VIZ SCHEMA3

VNITØNÍ RELÉ
(max 10 Amp)

NA PØÁNÍ
ZAVÍRÁNÍ OKEN

SCHEMA 1

Maximum 1 Amp

MAX 1 Amp

 art. 

 

LEDÈTEÈKA/LED

BÍLO/HNÌDÝ

BÍLO/SVÌTLE MODRÝ

HNÌDÝ

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

NEGATIVNÍ VÝSTUP
PRO ROZSVCENÍ 

VNITØNÍHO OSVÌTLENÍ/ 
OTEVØENÍ KUFRU

NEGATIVNÍ VSTUP
PRO PØÍDAVNÉ

SENZORY

NEGATIVNÍ VÝSTUP
PRO PØÍDAVNOU

SIRÉNU

635art. 

624
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SCHEMA 2/B
KLADNÉ IMPULSY

SCHEMA 2/A
ZÁPORNÉ IMPULSY

SCHEMA 2
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

Zeleno/èerný  - žluto/èerný  -  pøipojte na kostru

Èerveno/èerný  - modro/èerný  -  nepøipojovat

Šedo / èerný - záporný impuls pro uzamèení

Hnìdo / èerný - záporný impuls pro odemèení

Zeleno/èerný  - žluto/èerný  -  pøipojte na svorku è.30 (+ 12 V)

Èerveno/èerný  - modro/èerný  -  nepøipojovat

Šedo / èerný - kladný  impuls pro uzamèení

Hnìdo / èerný - kladný impuls pro odemèení

zeleno/èerný

šedo/èerný

modro/èerný

žluto/èerný

hnìdo/èerný

èerveno/èerný

zeleno/èerný

šedo/èerný

modro/èerný

žluto/èerný

hnìdo/èerný

èerveno/èerný

ZAMYKÁNÍ

ZAMYKÁNÍ

ODEMYKÁNÍ

ODEMYKÁNÍ

JEDNOTKA
ALARMU

JEDNOTKA
ALARMU

KOSTRA

POJISTKA 

POJISTKA 

5A

5A

Svorka è.30 +12V

Pøed dokonèením zapojování konektoru naprogramujte
správnì centrální jednotku alarmu
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SCHEMA2/D
ELEKTRO-PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

SCHEMA 2/C
OVLÁDÁNÍ MOTORKU

PØERUŠIT

DVEØE

KOMPRESOR

CENTRAL
UNIT

Svorka è.30
+12V

KOSTRA

MOTOREK

Modrý

Èervený

Svorka è.30 +12V

Jednotka
alarmu

KOSTRA

 POJISTKA10A

POJISTKA10A

Naprogramujte èas zamykání
a odemykání na 1 vteøinu

Naprogramujte èas zamykání
a odemykání na 3 vteøiny

zeleno/èerný

šedo/èerný

modro/èerný

žluto/èerný

hnìdo/èerný

èerveno/èerný

zeleno/èerný

šedo/èerný

modro/èerný

žluto/èerný

hnìdo/èerný

èerveno/èerný

Zeleno/èerný  - žluto/èerný  -  pøipojte na  svorku è.30 (+ 12 V)

Èerveno/èerný  - modro/èerný  -  pøipojit na kostru

Šedo / èerný - pøipojit na Modrý vodiè motorku

Hnìdo / èerný - pøipojit na Èervený vodiè motorku

Zeleno/èerný  - Pøipojit na kostru
Žluto/èerný  -  pøipojte na svorku è.30 (+ 12 V)
Èerveno/èerný  - šedo/èerný  -  propojit

Najdìte vodiè vedoucí od dveøí øidièe, který ovládá kompresor. Pøerušte jej
a pøipojte vodiè vedoucí ze dveøí na Modro/èerný vodiè. Pøipojte vodiè
vedoucí z kompresoru na Hnìdo/èerný vodiè
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SCHEMA 3

ZAPOJENÍ VNITØNÍHO RELÉ 

VNITØNÍ RELÉ 
FUNKCE VNITØNÍHO RELÉ

Systém je vybaven vnitøním relé s maximální 
zatížitelností 10 Amp. ZELENÝ drát je pøipojen 
na bìžný kontakt (30) vnitøního relé zatímco 
ŽLUTO-ZELENÝ vodiè je zapojen na Normálnì 
rozpojený kontakt téhož relé. Pokud je relé v 
klidovém stavu (alarm je aktivován), tyto dva 
vodièe ŽLUTO/ZELENÝ a ZELENÝ jsou rozpojeny. 
Tyto dva kontakty budou propojeny pouze pokud 
je alarm ve vypnutém stavu a spínací skøíòka 
sepnuta.

PASIVNÍ ZAPNUTÍ VNITØNÍHO RELÉ

Vnitøní relé je aktivováno automaticky, pokud je alarm vypnut, 30 vteøin poté co byl vypnut 
motor, nebo 60 vteøin poté co byl systém vypnut pomocí dálkového ovladaèe, bez zapnutí 
spínací skøíòky. LEDka instalovaná na pøístrojové desce se rychle rozbliká, èímž je 
signalizováno, že vnitøní relé je ve stavu pasivní aktivace. Pokud je pøi tomto blokování 
zapnuta spínací skøíòka, systém zaène vydávat krátké a opakované slyšitelné pípání,
stav vnitøního relé se nezmìní na "sepnuté relé" a dva vodièe ZELENÝ a ŽLUTO/ZELENÝ 
zùstanou rozpojeny. 
Abyste se vrátili do stavu "sepnuté relé", zapnìte spínací skøíòku a stisknìte tlaèítko 1 
dálkového ovladaèe. Okamžitì se zmìní stav relé z "v klidu" na "sepnuto" pípání se 
pøeruší a LED pøestane blikat.

ŽLUTO/ZELENÝ

ZELENÝ

87
30

87A

STAV ALARMU Spínací skøíòka
poloha

 
Podmínka alarmu

aktivován              ON                         alarm je aktivován                                relé je v klidovém stavu 
                                                         a signalizuje alarmový                          tyto dva dráty jsou odpojeny 
                                                           stav (sirénou 30 ´´)

aktivován              OFF                       alarm je deaktivován                                   relé je v klidovém stavu
                                                            a v detekèním stavu                                tyto dva dráty jsou odpojeny

deaktivován           ON                         alarm je deaktivován                              relé je sepnuto
                                                             a vozidlo je v pohybu                     tyto dva dráty jsou spojeny

deaktivován         OFF                          alarm je deaktivován                             relé je v klidovém stavu
                                                            a motor vozidla je vypnut                     tyto dva dráty jsou odpojeny

 
Stav vnitøního relé

(ZELENÝ 30 - ŽLUTO/ZELENÝ 87)

UPOZORNÌNÍ

SPECIÁLNÍ FUNKCE VNITØNÍHO RELÉ (PROGRAMOVATELNÉ)

VNITØNÍ RELÉ JAKO + /- VÝSTUP PRO PØÍDAVNOU SIRÉNU
Navíc lze vnitøní relé naprogramovat jako výstup (+ nebo -) pro ovládání pøídavné sirény. 
Pomocí pøipojení ŽLUTO/ZELENÉHO vodièe pøímo na kostru, záporný výstup
bude na ZELENÉM vodièi  bìhem alarmového cyklu. Pøipojením �LUTO/ZELENÉHO 
vodièe pøímo na plus pól +12V, zde bude kladný výstup na ZELENÉM drátu bìhem 
alarmového cyklu.

Pokud je spínací skøíòka v poloze ON, a vnitøním relé v nastavení funkce pasivní 
aktivace, máte 15 vteøin k deaktivaci této funkce; poté se zaktivuje alarm vèetnì, 
senzorù. V této situaci, je aktivována siréna. Pro odpojení sirény je nutno stisknout 
tlaèítko 1 dálkového ovladaèe nebo pøiložit speciální elektronický klíè na speciální 
konektor. Pokud jste ztratili všechny vysílaèe i elektronické klíèe, postupujte podle 
návodu popsaného v odstavci "Deaktivace alarmu pomocí nouzového kódu".
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  - VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ

ZAPNUTÍ ALARMU

Po stisknutí tlaèítka 1 (zapnutí/vypnutí), které je 
umístìno ve støedu dálkového ovladaèe (viz. obr. 3) 
pokud je alarm vypnut, smìrová svìtla bliknout 
dvakrát a zároveò se ozve zvukový signál (programo-
vatelná funkce), èímž je naznaèeno, že systém byl
zapnut. Dojde k automatickému uzamèení a k uzavøení
oken a støešního okna (pokud bylo pøipojeno). 
Potom se èervená LED rozsvítí na 30 vteøin 
(pøedalarmová doba)  a potom se rozbliká v pravi-
delných intervalech.

VYPNUTÍ ALARMU

Po stisknutí tlaèítka 1 (zapnutí/vypnutíí), které je umístìno ve støedu dálkového ovladaèe 
(viz. obr. 3) pokud je alarm zapnut, smìrová svìtla bliknout jednou dlouze a zároveò se ozve 
jeden zvukový signál (programovatelná funkce), èímž je signalizováno, že systém byl vypnut. 
Pokud došlo k alarmu bìhem aktivace, potom když je systém 
vypnut se krátce rozsvítí smìrová svìtla (1/2 vteøiny) a ozve se zvukový signál, což 
znaèí, že došlo k alarmu. Abyste identifikovali který senzor spustil alarm, postupujte podle 
návodu v odstavci "samorozpoznávací funkce alarmu"

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ POMOCÍ   ELEKTRONICKÉHO KLIÈE 
(pouze pro speciálnì vybavené modely)

ZAPNUTÍ ALARMU

Alarm mùže být též zapnut pomocí elektronického 
klíèe. Pøiložením klíèe na konektor èteèky se zapne 
alarm bez u zamèení centrálního zamykání. Smìrová 
svìtla dvakrát bliknou a zároveò se ozve zvukový 
signál (programovatelná funkce) což znaèí, že systém 
byl zapnut. Potom se rozsvítí èervená LEDka , bude 
svítit po dobu 30 vteøin (pøedalarmová doba) a potom 
se rozbliká v pravidelných intervalech. 
Zapnutím systému pomocí elektronického klíèe se 
znemožní provedení elektronické kontroly funkcí.

VYPNUTÍ ALARMU

Pokud byl pøed tím alarm zapnut pomocí elektronického klíèe, máte 10 vteøin než se spustí 
alarm, proto otevøete zamykací systém manuálnì, vstupte do vozidla a pøiložte klíè na èteèku. 
Pokud došlo k alarmu postupujte podle návodu v odstavci "samorozpoznávací funkce alarmu"

TLAÈÍTKO 1 TLAÈÍTKO 2

obr. 4

obr. 3

TESTOVÁNÍ SENZORU A KALIBRACE BÌHEM PRVNÍCH 30 VTEØIN OD AKTIVACE 
ALARMU POUŽITÍM DALKOVÉHO OVLADAÈE (pøedalarmová doba)

TEST OBVODOVÉHO SENZORU (dveøe, víko motoru a zavazadlového prostoru)

* Uzavøete všechny chránìné zóny:  dveøe, víko motoru a zavazadlového prostoru
* Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe a poèkejte 5 vteøin.
* Tøi krátké zvukové signály a jedno bliknutí smìrových svìtel, které probìhnou  zároveò znaèí, 
  že chránìné zóny dveøe/víko motoru a zavazadlového prostoru jsou otevøeny (ovìøte 
individuálním otevøením každé zóny).
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NASTAVENÍ CITLIVOSTI ULTRAZVUKOVÝCH SENZORU

* Stáhnìte pøední okno asi o 20 cm.
* Nastavte citlivost do prostøední polohy (viz. obrázek 6).
* Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe.
* Vsuòte paži otevøeným okénkem dovnitø vozidla a pohybujte s ní.
* Bliknutí smìrových svìtel a zvukový signál znaèí, že pohyb byl 
  zaznamenán. Pokud se toto nestane zvyšte citlivost a zopakujte
  test. Nenastavujte pøílišnou citlivost vyhnete se tak falešným   
  poplachùm. 

•
•
•

ve smìru hodinových ruèièek  zvyšování citlivosti
v protismìru hodinových ruèièek  snižování citlivosti
v protismìru hodinových ruèièek do krajní polohy  senzor vyøazen

POZOR: Pokud bìhem pøedaktivaèní doby zùstanou otevøené dveøe nebo pokraèuje ultrazvukový 
signál, senzor se doèasnì vyøadí pro celou aktivaèní dobu, a signalizuje špatnou funkci senzoru 
když je systém deaktivován. (viz. "samorozpoznávací funkce alarmu")

SENZORY AKTIVNÍ BEZPROSTØEDNÌ PO ZAPNUTÍ ALARMU

SENZOR KLÍÈE ZAPALOVÁNÍ
* Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe.
* Snaha o nastartování vozidla zpùsobí poplach

SENZOR PØERUŠENÍ NAPÁJECÍHO VODIÈE 
(pouze u speciálnì vybavených modelù)
Pøed provedením tohoto testu se ujistìte, že baterie uvnitø alarmové jednotky je nabitá.
Vozidlo musí být používáno po dobu alespoò 15ti hodin aby se vnitøní baterie plnì nabila.
* Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe.
* Pokus o pøerušení pøívodu proudu zpùsobí poplachový stav.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI PRO VOLITELNÉ DOPLÒKOVÉ MODULY
(hyperfrekvenèní, protizvedací, nárazový)
* Nastavte citlivost senzoru do støední polohy.
* Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe a po nìkolika vteøinách aktivujte senzor.
* Bliknutí smìrových svìtel a zvukový signál ve stejnou chvíli znamená, že senzor detekoval 
pohyb nebo náraz.Nenastavujte pøílišnou citlivost, vyhnete se tak falešným poplachùm.

DO
30 sec.

1 2

3 4

obr. 5

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

obr. 6
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AUTODIAGNOSTIKA SYSTÉMU

Pokud systém zaznamená poplach nebo špatnou funkci nìkterého ze senzorù bìhem doby, 
kdy je vozidlo ponecháno bez dozoru, smìrová svìtla krátce bliknou (0,5 vteøiny) když je 
systém deaktivován. Sledováním èervené LEDky instalované na pøístrojové desce je možno 
urèit, který se senzorù zpùsobil posledních pìt poplachových stavù.  Kdykoliv bìhem doby,
kdy je alarm deaktivován je možno zkontrolovat pamì� pomocí stisknutí tlaèítek 1 a 2 na 
dálkovém ovladaèi souèasnì. Èervená LEDka zaène blikat, a z posloupnosti jednotlivých 
blikání lze identifikovat pøíslušný senzor.

zhaslá LED: žádný alarm
1 bliknutí: poplach byl zpùsoben poklesem napìtí
2 bliknutí: poplach byl zpùsoben ultrazvukovými senzory
3 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem dveøí/víko motoru a zavazadlového prostoru
4 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem víka motoru
5 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem spínací skøíòky
6 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem pøerušení proudu
7 bliknutí: poplach byl zpùsoben pøídavným senzorem
8 bliknutí: poplach byl zpùsoben garážovým senzorem
9 bliknutí: vybitá baterie v dálkovém ovladaèi
10 bliknutí: špatná funkce dobíjení záložní baterie alarmu

POZOR:
* Pøíèiny poplachù se budou zobrazovat v posloupnosti od posledního k pátému. 
  Pokud chcete zopakovat tìchto pìt kódù stisknìte na konci zobrazování obì dvì tlaèítka 
  dálkového ovladaèe ještì jednou. 
* Po provedení kontroly bude pamì� vymazána opìtovným zapnutím alarmu.
* Pamì� posledních pìti poplachù se vymaže, když je  pøerušeno napájení alarmu.

PROGRAMOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ 

SENZOR POKLESU NAPÌTÍ

Senzor zpùsobí poplach pokud zjistí že vnitøní osvìtlení vozu bylo zapnuto. Tento typ senzoru musí 
být vyøazen u vozidel vybavených èasovaným vnitøním svìtlem.

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
Než zapojíte centrální zamykání, zjistìte jaký systém byl instalován ve vozidle jako 
originální: elektrický pohon, pneumatický pohon, komfortní systém. 

SIGNÁL VYBITÉ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAÈE
Pomocí samorozpoznávací funkce se uživatel dozví, že baterie dálkového ovladaèe je témìø 
vybitá.Když probíhá kontrola pamìti, èervená LED na pøístrojové desce blikne 9x. To znamená, 
že alarmová jednotka zaznamenala, že baterie dálkového ovladaèe je témìø vybitá. Zároveò 
si všimnìte, že pokud stisknete jakékoliv tlaèítko na dálkovém ovladaèi, èervená LED na tomto 
dálkovém ovladaèi se pøerušovanì rozbliká. Doporuèuje se použít baterie 12 V, model GP23.

SIGNÁL DOBÍJENÍ VNITØNÍ BATERIE
Pokud je systém vybaven vnitøní baterií, lze automaticky zjistit stav baterie a nabíjecího cyklu.    
Špatnou funkci mùže uživatel zjistit pomocí samorozpoznávací funkce  LED 10 x blikne.

PASIVNÍ AKTIVACI VNITØNÍHO RELÉ

viz odstavec "SPECIÁLNÍ FUNKCE VNITØNÍHO RELÉ"

FUNKCE "KOMFORT" (pouze u speciálnì vybavených vozidel)
U vozidel vybavených funkcí komfort lze okna zavøít stisknutím tlaèítka 1 dálkového ovladaèe. 
Když okno dosáhne požadované výšky, uvolnìte tlaèítko a okno se okamžitì zastaví. Pokud 
stisknete tlaèítko 1 bìhem deaktivace alarmu, dojde k odemèení zámkù a okna se automaticky 
otevøou. Pokud tlaèítko uvolníte okna se automaticky zastaví. 
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NÁHODNÉ ZAPNUTÍ
Tato funkce umožòuje alarmu aby se sám znovu zapnul, poté, co je náhodnì vypnut 
pomocí dálkového ovladaèe (znovu aktivace zamykacího systému ale ne pøídavného 
výstupu). Tato funkce je zrušena pokud se ochránìné zóny (dveøe,víko motoru a
zavazadlového prostoru) otevøou bìhem 40 vteøin od vypnutí alarmu.

PASIVNÍ ZAPNUTÍ
Tato funkce umožòuje alarmu aby se automaticky zapnul bez použití dálkového 
ovladaèe 10 vteøin poté co jsou zavøeny poslední dveøe pøi vypnutém zapalování 
(tato funkce neaktivuje zamykací systém a pøídavný výstup).

FUNKCE TLAÈÍTKA 2 (panika, otevøení víka zavazadlového prostoru)
Tlaèítko 2 lze naprogramovat tak jak je ukázáno v programovací tabulce. 

PANIKA:
Dvojitým stisknutím tohoto tlaèítka bìhem maximálnì 3 vteøin se zapne siréna na 
10 vteøin a negativní výstup pro pøídavnou sirénu. Stisknutím jednoho ze dvou tlaèítek 
dálkového ovladaèe se zvuk sirény pøeruší pøed uplynutím 10 vteøin. Tato funkce je vždy 
k dispozici když je alarm vypnut i zapnut.

OTEVØENÍ VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU:
Jedním stisknutím tohoto tlaèítka se zapne výstup na HNÌDO-BÍLÉM vodièi na 
1 vteøinu. Tato funkce je vždy k dispozici když je alarm zapnut I vypnut.

POZOR: Pokud stisknete jednou tlaèítko 2 dálkového ovladaèe bìhem pøedalarmové 
doby (30 vteøin), ultrazvukové senzory a modul elektrického  zamykání oken budou 
doèasnì vyøazeny z funkce, bez ohledu na druh programování. Poté bude možno 
zapnout funkce panika a otevøení víka zavazadlového prostoru.

NEGATIVNÍ VÝSTUP BÌHEM ALARMU
Negativní výstup pro pøipojení pøídavné sirény mùže být naprogramována tak, aby 
byl vždy negativní výstup pro celý alarmový cyklus, nebo obèasný, za úèelem pøipojení 
originálního klaksonu vozidla s použitím relé.
POZOR: nezapomeòte, že negativní výstup má maximální kapacitu 1 Amp.

DRUH ZVUKU SIRÉNY
Mùžete naprogramovat jeden ze dvou druhù zvuku sirény: monotónní nebo obmìòovaný.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ "BEZPEÈNOSTNÍHO" CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ 
Pokud naprogramujete tuto funkci, mùže být použita k automatickému zavírání 
centrálního zamykání v následujících situacích:  vypnìte alarm pomocí dálkového 
ovladaèe nebo elektronického klíèe, nastupte do vozidla a poté co zavøete všechny 
chránìné zóny (dveøe, víko zav.prostoru), zapnìte klíè v zapalování do polohy ON. 
Centrální zamykání  automaticky zavøe všechny dveøe po 5 vteøinách. Všechny 
dveøe se automaticky otevøou když je klíè v zapalování v poloze OFF.

DULEŽETÉ UPOZORNÌNÍ:
NAPROGRAMUJTE TUTO FUNKCI POUZE V PØÍPADÌ POKUD JE VOZIDLO VYBAVENO 
ORIGINÁLNÍM CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM S NÁVAZNOSTÍ NA "NÁRAZOVÝ SENZOR", 
KTERÝ JE ZAPNUT  KDYŽ DOJDE K NEHODÌ.
POKUD NENÍ, JE NUTNO NAINSTALOVAT JINÝ, KTERÝ JE PRÁVÌ DOSTUPNÝ NA 
TRHU.  FIRMA TRON  NEMUŽE BÝT ODPOVÌDNA, POKUD UŽIVATEL NEVYHOVÍ 
TOMUTO POŽADAVKU.

PØÍDAVNÝ SENZOR (mikrovlnný, náklonový)
Použijte pro naprogramování pøítomnosti pøídavného senzoru (napø. mikrovlnný,
náklonový, nárazový senzor, atd.) V tomto pøípadì, dojde k alarmu pouze v pøípadì,
že je zaznamenáno vniknutí do vozidla obìma senzory zároveò (ultrazvuky a 
nainstalovaným pøídavným senzorem).

VNITØNÍ RELÉ  VÝSTUP BÌHEM ALARMU
Viz. odstavec "Speciální funkce vnitøního relé"

VSTUP SPÍNAÈE DVEØNÍHO/VÍKA MOTORU  
Viz. SVÉTLE MODRÝ drát a ŠEDÝ drát v odstavci "Elektrická zapojení".
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DALŠÍ SPECIÁLNÍ FUNKCE

PØIPROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAÈE/ELEKTRONICKÉHO KLÍÈE 
NEBO VYØAZENÍ ZTRACENÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAÈE/ ELEKTRONICKÉHO KLÍÈE
  
K provedení tohoto úkonu je tøeba mít alespoò jeden funkèní dálkový ovladaè nebo 
elektronický klíè.  Potom proveïte následující.

1/ Otevøete dveøe u øidièe.
2/ Zapnìte spínací skøíòku do polohy ON.
3/ Stisknìte tlaèítko 1 na funkèním dálkovém ovladaèi a bìhem stisknutí otoète klíèem 
  spínací skøíòky do polohy OFF. 
4/ Èervená LED instalovaná na pøístrojové desce se trvale rozsvítí.
5/ Nyní stisknìte tlaèítko 1 (zapnuto/vypnuto) u všech dálkových ovladaèù, které 
   chcete pøiprogramovat. Èervená led krátce pohasne po každém   dálkovém 
   ovladaèi nebo elektronickém klíèi který byl pøiprogramován.
6/ Poté zapnìte spínací skøíòku vozidla a programování je ukonèeno.

* Mùžete naprogramovat maximálnì 6 dálkových ovladaèù a 4 elektronické klíèe.
* Dálkové ovladaèe a elektronické klíèe, které nebyly naprogramovány bìhem poslední
  procedury budou automaticky vymazány. 

VYPNUTÍ POMOCÍ NOUZOVÉHO KÓDU (pin kód)
Pokud byly ztraceny všechny dálkové ovladaèe/elektronické klíèe nebo nejsou 
funkèní, mùžete použít k vypnutí nouzového kódu.

* Zjištìní nouzového kódu (pin kódu)
K zobrazení nouzového kódu , poèkejte 10 vteøin po posledním kó dovaní. Systém použije 
èervenou LEDku a pøístrojové desce k zobrazení série 5 bliknutí, která odpovídají 5 èíslùm, 
nebo postupujte podle bodù 1,2,3 úkonu "aktivace nového dálkového ovladaèe" a poèkejte 
10 vteøin. 

Následující tabulka ukazuje poèet bliknutí a odpovídající nouzový kód. 

 PRO ÈÍSLO              POÈET ODPOVÍDAJÍCÍCH BLIKNUTÍ

      5                              5 po sobì jdoucích bliknutí LEDky        2 vteøiny pauza

      6                              6 po sobì jdoucích bliknutí LEDky        2 vteøiny pauza

      0                            10 po sobì jdoucích bliknutí LEDky        2 vteøiny pauza

      5                              5 po sobì jdoucích bliknutí LEDky        2 vteøiny pauza

      4                              4 po sobì jdoucích bliknutí LEDky        2 vteøiny pauza

Kód k  pøepsání na speciální osobní kartu je 5 6 0 5 4. 
Zapište si nouzový kód po každém programování dálkového ovladaèe, protože kód je získáván 
z dálkových ovladaèù. Kód odpovídá tomu ovladaèi, který byl naprogramován jako poslední. 
Proto si ho vždy zaznamenejte. Noste vždy vaši osobní kartu s nouzovým kódem u sebe 
a nikdy ji nenechávejte ve vozidle.

VYPNUTÍ  ALARMU POMOCÍ NOUZOVÉHO KÓDU
Abyste vypnuli alarm v pøípadì, že je váš ovladaè poškozený nebo ztracený, musíte 
vložit nouzový kód následujícím zpùsobem:

1/ Když je alarm zapnut, otevøením dveøí u øidièe se spustí siréna.  
2/ Nasednìte do vozidla, alarm bude trvat 30 vteøin a poté zùstane èervená LEDka svítit. 
    Bìhem následujících 5 vteøin zapnìte spínací skøíòku na 1 vteøinu.
3/ Nyní zaène LEDka blikat a kontrolní jednotka je pøipravena pøijmout nouzový kód. LED 
   blikne desetkrát; vyèkejte na bliknutí odpovídající kódu a zapnìte spínací skøíòku, 
   když èervená LEDka pohasne. 
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FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ KONEÈNÝM UŽIVATELEM

Uživatel mùže doèasnì vypnout ultrazvukové senzory a sirénu.

VYPNUTÍ ULTRAZVUKOVÝCH SENZORÙ A MODULU ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ OKEN 
POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAÈE (pouze u speciálnì vybavených modelù)

* Zapnìte alarm pomocí dálkového ovladaèe.
* Bìhem 30 vteøin stisknìte tlaèítko 2 dálkového ovladaèe. Smìrová svìtla jednou bliknou 
  a uslyšíte krátký zvukový signál.
* Nyní jsou ultrazvukový senzor a pøídavný výstup doèasnì vypnuty.
  Funkce budou obnoveny po následujícím zapnutí alarmu dálkovým ovladaèem nebo 
  elektronickým klíèem.

VYPNUTÍ SIRÉNY POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAÈE
* Vypnìte alarm pomocí dálkového ovladaèe.
* Nasednìte do vozidla a ujistìte se, že všechny dveøe/víka motoru a zavazadlového 
   prostoru jsou zavøena.
* Otoète klíè ve spínací skøíòce do polohy ON.
* Bìhem 5 vteøin stisknìte horní tlaèítko (tlaèítko 2) dálkového ovladaèe. V týž okamžik 
  uslyšíte krátký zvukový signál.
* Nyní je siréna doèasnì vypnuta a pokud nyní nastane alarm, dojde pouze k bliknutí 
  smìrových svìtel.
POZOR: vypnutí sirény neznamená vypnutí výstupu pro pøídavnou sirénu a funkce 
panika (pokud je tato funkce zapnuta)

Funkce bude obnovena po následném zapnutí
alarmu dálkovým ovladaèem nebo elektronickým 
klíèem.  Tlaèítko (1)

Tlaèítko (2)

obr. 8

5

6

0

5

4

kód

PØÍKLAD: nouzový kód je 5 6 0 5 4

Pro první èíslici 5 vyèkejte pìt bliknutí a poté co LEDka pohasne po pátém bliknutí, 
otoète klíèem zapalování do polohy ON na jednu vteøinu. Pokraèujte stejným postupem
i pro ostatní èíslice. Pokud je zadaný kód správný alarm automaticky zapne 
"garážovou funkci" bez èasové prodlevy a bez jakéhokoliv akustického nebo vizuálního 
signálu. Pokud je kód špatný, spustí se alarm.

obr. 7

1 72 103 94 6 8

ZAPNÌTE KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ NA 1 SEC.

2" PAUSE

KÓD SPRÁVNÌ

ALARM AKTIVNÍ, SIRÉNA HOUKÁ 30 SEC. A POTOM
JE MOŽNO ZNOVU ZADAT NOUZOVÝ KÓD

GARÁŽOVÁ FUNKCE AKTIVOVÁNA
BEZ ÈASOVÉ PRODLEVY A BEZ

OPTICKÉHO A AKUSTICKÉHO SIGNÁLU

1 72 103 94 5 8 2" PAUSE

1 72 103 94 5 6 8 2" PAUSE

1 72 103 94 6 8 2" PAUSE

1 72 103 95 6 8 2" PAUSE

6

5

5

4

ŠPATNÌ

ZAPNÌTE KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ NA 1 SEC.

ZAPNÌTE KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ NA 1 SEC.

ZAPNÌTE KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ NA 1 SEC.

ZAPNÌTE KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ NA 1 SEC.
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SIRÉNA

ANTÉNA

OTVOR PRO ANTÉNU

GUMOVÁ PRUCHODKA

 

OBAL

KONEKTOR

UMÍSTÌNÍ PØIJÍMACÍ ANTÉNY 

obr. 9

Tato funkce umožòuje doèasnì vyøadit alarmový systém z funkce tak, aby bylo možno provést 

opravy aniž by bylo nutno odevzdat dálkové ovladaèe/elektronické klíèe.

Proveïte tento postup:

* Když je alarm deativován a všechny dveøe jsou zavøeny, otoète klíèem spínací skøíòky 

   do polohy ON.

* Bìhem 5 vteøin stisknìte 3x tlaèítko 1 (aktivaèní/deaktivaèní) dálkového ovladaèe. Èervená 

LEDka na pøístrojové desce se rozsvítí pokaždé když je stisknuto   tlaèítko vysílaèe a zároveò 

   uslyšíte zvukový signál.

* Programování bude potvrzeno nepøerušovaným akustickým signálem a zároveò smìrovými 

  svìtly. 

* Akustický signál a blikání smìrových svìtel ustane jakmile vypnete zapalování.

Nyní mùžete vozidlo používat maximálnì 10 minut. Používání bude doprovázeno akustickým 

signálem a zároveò blikáním smìrových svìtel. Na konci tohoto intervalu se alarm sám aktivuje

a pokud se vozidlo zrovna používá spustí se siréna. 

POZOR: V tomto pøípadì je vnitøní relé v pozici "sepnuto", ale když je vozidlo vypnuto, vnitøní 

relé zmìní status na "v klidu". Pokud vozidlo po celých  deset minut nevyužijete, musíte 

stisknout obì tlaèítka dálkového ovladaèe zároveò abyste vyøadili garážovou funkci.  Pokud 

chcete vyøadit garážovou funkce pøed uplynutím 10 minut, stisknìte jednou tlaèítko 1 

dálkového ovladaèe (aktivaèní/deaktivaèní) a zapalování otoète do polohy OFF. Smìrová 

svìtla jednou bliknou a zároveò uslyšíte zvukový signál. 

GARÁŽOVÁ FUNKCE

1/ zasuòte konektor do alarmové jednotky
2/ zasuòte gumovou prùchodku vedoucí podél èerného anténního drátu do pøipraveného otvoru
3/ zasuòte plastový kryt tak aby pøesnì zapadly závity v jednotce
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FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ INSTALAÈNÍM TECHNIKEM 

Po dokonèení všech elektrických zapojení mùže instalující pøizpùsobit systém 
charakteristice vozidla a požadavkùm uživatele. Každá funkce mùže být naprog-
ramována pouze použitím dálkového ovladaèe a to takto:
 
* Deaktivujte alarm  pomocí dálkového ovladaèe.
* Otevøete dveøe na stranì øidièe a otoète klíèem v´ zapalování do polohy ON.
* Stisknìte a držte stisknuté horní tlaèítko (tlaèítko 2) dálkového ovladaèe, vypnìte 
   zapalování  do polohy OFF a uvolnìte tlaèítko.
* Èervená LED na pøístrojové desce se rozsvítí a zùstane tak a zároveò uslyšíte zvukový 
   signál. V tomto bodì mùžete zaèít s programováním.
* Vyberte a aktivujte požadovanou funkci stisknutím jednoho nebo dvou tlaèítek 
   na dálkovém ovladaèi tolikrát, kolikrát je požadováno.
* Stisknìte tlaèítko 1 nebo 2 tolikrát, jaké èíslo odpovídá funkci v tabulce o 
   pøehledu funkcí. LED pohasne po každém stisknutí tlaèítka. Poèkejte 2 vteøiny 
   až se ozve zvukový signál, který potvrdí programování. Po této první programovací 
   operaci mùžete provést další podle postupu v "programovací 
tabulce".
*  Programování se ukonèí zapnutím zapalování do polohy ON a vyèkání po dobu 
   30 vteøin. V obou pøípadech èervená LED na pøístrojové desce ihned zhasne. 

:  

 

Pro podrobnìjší informace nahlédnìte
do odstavce ´speciální funkce´v návodu

pro 290

ON1 Aktivace/deaktivace zvukového signálu

Senzor poklesu napìtí

Délka impulsu zamykání

Komfortní zamykání

Pasivní aktivace vnitøního relé

Náhodná anti-deaktivace

Pasivní aktivace
Parkovací/vnitøní

osvìtlení Otevøení kufru

Negativní výstup bìhem alarmu Nepøerušovaný Støídavý

Obmìòovaný Monotónní

Pøídavný
senzor

Vnitøní relé

Kladný

Kladný

1 akustický
signál potvrdí

volbu

Takto oznaèené funkce byly naprogramovány
výrobcem

2 akustické
signály potvrdí

volbu

Záporný

Záporný

Výstup bìhem
alarmu

Pøídavný senzor
+ ultrazvuky

Typ houkání

Bezpeènostní uzamèení vozu

Pøídavný senzor

Vnitøní relé-výstup bìhem alarmu

Vstup kontaktu víka motor. prostoru

Vstup kontaktu dveøí

FUNKCE TLAÈÍTKA C

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

12

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

0,8 sec. 3 sec.

ON

ON

ON

ON

KÓD
Funkce

Programovatelná funkce

Stisknutím tlaèítka 
´1´ dálkového 

ovladaèe

Stisknutím tlaèítka 
´2´ dálkového 

ovladaèe

PROGRAMOVACÍ TABULKA
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Výrobce nemùže být èinìn odpovìdným za poruchy nebo špatnou funkci alarmu nebo 
elektrického systému vozidla vinou špatné instalace nebo pøekroèení limitù urèených 
jako technická data. Alarm slouží jako odstrašující prostøedek proti pøípadným krádežím.
FIRMA LASERLINE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PROVEDENÍ ZMÌN, KTERÉ 
BUDOU POVAŽOVÁNY  ZA NEZBYTNÉ BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ.

TENTO VÝROBEK JE SHODNÝ S TYPEM SCHVÁLENÝM MDS POD

ÈÍSLEM : ATEST  8 SD, 1362

TRON spol. S r.o.
Sokolská 3

772 00 OLOMOUC
tel: 585 221 236
fax: 585 221 237

E-mail: tron@tron.sro.cz

Tento produkt splòuje podmínky Evropských pøedpisù 95/54/CE a 95/56/CE. 
Na každém alarmu je nálepka s pøíslušným certifikaèním èíslem. 
Navíc na zadní stranì 
dálkových ovladaèù je nálepka s certifikaèním èíslem s odkazem na standardy 
ETS 300-220 a ETS 300-683 s ovìøením evropských institucí. 

 

CERTIFIKACE

obr. 10 fig. 11

SRD-MPT1340 GB

LASERLINE
T101V3

RTT/D/X1570

CEPT-  LPD  I
DGPGF/4/2/03/

338948/FO/0000141

  CEPT LPD-D

G133

818K

B
Z
T

GB

B

I

D

Certifikaèní znaèka

e 12LASERLINE 12V

XXX    02XXXX
AI-00XXXX

Produkt

TECHNICKÁ DATA

UPOZORNÌNÍ

Napájení………………………………………………………………………9 - 15 V
Spotøeba pøi aktivním alarmu (s ultrazvuky)……………………………...<13 mA
Spotøeba pøi deaktivním alarmu (s ultrazvuky)…………………………   <  5 mA 
Pøedaktivaèní doba………………………………………………………….  30 sec
Pøedaktivaèní doba (aktivace elektronickým klíèem)……………………. 30 sec
Vstupní doba (po aktivaci elektronickým klíèem)………………………… 10 sec 
Doba alarmového cyklu……………………………………………….…….. 30 sec
Zapnutí vnitøního osvìtlení pøi deaktivaci alarmu………………………… 30 sec
Kontrola zapnutí vnitøního osvìtlení/otevøení kufru…………………...…Max 1 A 
Negativní kontrola pøídavné sirény….....……………………………    ....Max 1 A
Kapacita relé kontaktu smìrových svìtel………………………………....   5+5 A
Kapacita kontaktu vnitøního relé………………………………………………..10 A
Kapacita relé kontaktu zamykacího systému……………………………...... 10 A

o oProvozní teplota...……………………………………………………-40 C do +125 C
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