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Постановка на охорону
Для постановки на охорону натисніть кнопку 1. Система 

стане на охорону, сирена подасть один короткий сигнал. Світ-
лодіодний  індикатор почне блимати.

Зняття з охорони
Для зняття з охорони натисніть кнопку 2. Система зніметься 

з охорони, сирена подасть 2 коротких сигнали, габаритні вогні 
блимнуть три рази, світлодіодний індикатор згасне.

Якщо сигналізація спрацьовувала під час вашої відсутності, 
то при знятті системи з охорони світлодіодний індикатор буде 
швидко блимати протягом 30 секунд. 

Постановка на охорону з відключеною сиреною
Для постановки на охорону без звукових сигналів 

натисніть кнопку 3. При цьому система стане на охорону, 
сирена не подасть звуковий сигнал, світлодіодний індикатор 
почне блимати.

Якщо спрацює датчик удару, система не буде подавати 
сигналів тривоги, проте якщо спрацює датчик руху/нахилу, 
система вмикне режим тривоги на 30 секунд.

Натисніть кнопку 2 для зняття з охорони, система буде 
знята з охорони без сигналів сирени.

Режим VALET
Для вмикання режиму ВАЛЕТ натисніть кнопку 2. 

Світлодіодний індикатор буде світитися постійно.
Для вимикання режиму ВАЛЕТ натисніть на будь-яку 

кнопку на брелоці. Світлодіодний індикатор згасне.

Режим «Паніка» / «Пошук»
Для вмикання режиму «Паніка» або «Пошук» в режимі 

охорони натисніть кнопку 1 брелока. Сирена подасть 8 сигналів. 

Режим «Енергозбереження»
Автоматичний режим
Через дві доби після постановки системи на охорону 

система вмикне режим енергозбереження підчас якого 
світлодіодний індикатор не блимає, система перестане 
реагувати на команди з брелоку. Для виходу з режиму введіть 
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систему в режим тривоги (система почне приймати команди 
з брелоків) та відключить її за допомоги брелока.

Режим енергозбереження також вмикається з 
брелока, для цього натисніть та утримуйте протягом 2 
секунд кнопку 1  (при цьому система має бути не охороні). 
Світлодіодний індикатор буде блимати протягом 30 секунд та 
згасне, система перестане реагувати на команди з брелока.

В даному режимі система вмикне тривогу відразу, якщо 
спрацює датчик руху, та якщо спрацює датчик удару 3 рази 
протягом коротко проміжку часу.

Програмування брелоків
Система підтримує в пам’яті до чотирьох кодів брелоків 

незалежно від того, чотири різних брелока або один і той 
же брелок записується в систему 4 рази. Якщо в систему 
записано 4 брелоки, то при прописуванні 5-го брелока з 
пам’яті буде стерто перший брелок

Для запису брелоків:
- під’єднайте зелений провід до корпусу, а червоний до +12В
- не пізніше ніж 5 секунд, після підключення системи 
до живлення 4 рази доторкнитесь білим проводом до 
“корпусу” (мінусу), сирена подасть 2 довгих сигнала, 
індикуючи вхід до режиму програмування брелоків
- натисніть та утримуйте протягом 1 секунди кнопку на 
брелоці, сирена подасть короткий сигнал, індикуючи, що 
брелок прописан в систему
- натисніть та утримуйте протягом 1 секунди кнопку на 
другому брелоці, сирена подасть два коротких сигнали, 
індикуючи, що другий брелок прописан в систему
- повторіть процедуру для інших брелоків
- після програмування 4го брелока система автоматично 
вийде із режиму прописування брелоків. Або, якщо не було 
виконано будь-яких дій протягом  секунд, система вийде з 
режиму прописування брелоків.

Програмування чутливості датчика
Для програмування чутливості датчика руху (всього 3 

рівня) натисніть одночасно кнопки 1 та 3 на брелоці. Сирена 
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подасть 3 сигнали, індикуючи про вхід до програмування 
чутливості датчика. 

Для збільшення чутливості натискайте кнопку 1, а для 
зменшення чутливості кнопку 3. Сирена буде подавати 
сигнали відповідно до обраного рівня (1 - найнижчий рівень, 2 
-середній, 3 - найвищий рівень).

Для виходу натисніть кнопку 2.


