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Funcţionare

CUPLAREA ALARMEI  
Apăsaţi  butonul  de  închidere  pe  telecomanda  aoriginală  a  autoturismului.  Efectele 
activării alarmei:             
•Semnale index      
•2 semnale sonore dacă este programat
•LED-ul alarmei luminează (5 secunde luminează in continu după care luminează cu 
întrerupere)
•Intră în funcţiune blocajul motor (dacă este legat)
•Işirile auxiliare intră în funcţiune(geam electric,sensor de ultrasunete, etc.) în cazul în 
care alarma a fost dotat opţional.                                                  
•Închidereaq centralizată blochează uşile. 

DECUPLAREA ALARMEI   
Apăsaţi  butonul  de  deschidere  pe  telecomanda  originală  a  autoturismului.  Efectele 
dezactivării alarmei:          
•1 semnal sonor dacă este programat
•LED-ul alarmei nu mai luminează
•Blocajul motor este dezactivat   l
•Ieşirile auxiliare sunt oprite(geam electric, sensor de ultrasunete, etc)
•Închiderea centralizată deblocheză uşile.                                  

Timp de armare după cuplarea alarmei
Alarma se armează cu 5 secunde după ce alarma s-a cuplat cu telecomanda originală a autoturismului 
(OEM).  În  perioada respectivă  se pot  testa senzori,  alarma va  semnala  cu lumina  indexelor.  La 5 
secunde  după  cuplarea  alarmei  sistemul  va  funcţiona  şi  va  semnala  acustic  orice  agresare  a 
autoturismului. 

Alarmare
După ce a trecut timpul de armare alarma este activă. La orice agresare alarma va acţiona luminos şi 
acustic.  Perioada de alarmare este de 30 de secunde.  Pentru a opri  alarmarea apăsaţi  butonul  de 
deschidere a telecomenzi autoturismului.



Dezactivarea semnalului acustic
Cu ajutorul cheiei de contact se poate dezactiva funcţia de sirenă sau claxon.
În mod de dezactivare a alarmei  se pune contact de 3 ori(ACC), în timpde 30 de secunde cuplaţi 
alarma.

În modul silenţios alarma va avertiza agresarea, doar cu luminile avariilor. 
Atenţie!  Dezactivarea  semnalului  acustic  este  valabil  doar  pentru  o  armare.  După 
dezarmarea sistemul va funcţiona normal ca înaite.  

Memorie alarmă
Dacă alarma a fost declanşată, după dezarmare sistemul va semnala cauza alarmării cu lumina LED-ului. 
Pentru a verifica din ce cauză s-a declanşat alarma număraţi luminile LED- ului şi verificaţi în tabelul de 
mai jos.  

Numărul de lumini LED CAUZA ALARMĂRII 

2 SENZOR PORTBAGAJ(DACĂ ESTE LEGAT)

3 SENZOR DE ULTRASUNETE  (ALBASTRU/ROŞU AUXILIAR OPŢIONAL)

4 SENZOR DE ŞOC

5 DESCHIDERE UŞI  (CU SEMNAL CAN-BUS )

6 SENZOR CAPOTĂ MOTOR (CU SEMNAL CAN-BUS )

7 SENZOR OPŢIONAL RIASZTÓ (CONDUCTORALBASTRUAUCSILIAR IN)

8 BLOCAJ MOTOR

P O

1. 2. 3.

PO PO
CONATCT ACC 

         DE 30 DE SECUNDE
DEZARMARE CUPLATI ALARMA IN 

(LED  OF)



Funcţii de protecţie
Protecţie centrală Sesizează deschiderea uşilor, portbagajului şi a capotei
Blocaj motor   Nu permite pornirea motorului               
Senzor de şoc Sesizează spargerea geamurilor autoturismului
Senzor ACC     Sesizează contactul               

Senzor ultrasunete Opţional. Sesizează mişcările din interior

Cod PIN
Codul pin ajută la dezactivarea alarmei şi în cazul defectări sau pierderii a lecomandei autoturismului. 
În fiecare cutie de alarmă există un plic care conţine codul PIN secret a alarmei. Numai 
propietarul autoturismului are dereptul de a deschide plicul.      Fiecare alarmă are cod 
PIN diferit! Pentru o siguranţă mai perfectă propunem propietarului să modifice codul PIN 
de fabrică pe una personală.  Penru modificare cod PIN procedaţi  în felul următor. Cu 
eventuale probleme legate de codul PIN adresaţivă numai şi exclusiv importatorului. 

Codul PIN este alcătuit din 3 cifre (de exemplu 1-2-3). Dacă doriţi să folosiţi codul PIN folosiţi cheia de 
contact, procedaţi în felul următor: 

Doar UTILIZATORUL 
are dreptul !



În timp ce alarma este activă deschideţi cu cheia uşa de la şofer. Se va declanşa alarma. 

1. În timp de 30 de secunde după deschiderea uşi puneţi contactul în poziţia ACC on-off  de 3 ori. 
LED-ul va lumina timp de 5 secunde. 

2. În timp ce LED-ul luminează (doar 5 secunde luminează) puneţi contactul în poziţia ACC on. LED-ul 
va lumina intermitent.

3. Număraţi luminile LED-ului. După prima lumină luaţi contactul: ACC off.(În exemplul nostrum prima 
cifră din cod PIN este “1”) LED-ul v alumina din nou timp de 5 secunde. 

 

4. Înainte ca LED-ul se stinge (Luminează 5 secunde) puneţi din nou contact ACC on. LED-ulva lumina 
intermittent.

5. Număraţi luminile LED-ului. După a doua lumină luaţi contactul ACC off(În exemlul nostrum a doua 
cifră din cod PIN este “2”). LED-ul v alumina timp de 5 secunde. 

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde

Punţi contact  LED-ul va lumina
      Luaţi contactul  

Perima cifră: 1

LED-ul va lumina
timp de 5 secunde   

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde Punţi contact LED-ul va lumina

 
 Luaţi contactul  

 A doua cifră: 2

LED-ul va lumina timp 
de 5 secunde 



6 Înainte ca LED-ul se stinge (Luminează 5 secunde) puneţi din nou contact ACC on. LED-ulva lumina 
intermittent.

7.Număraţi  luminile LED-ului.  După a trea lumină luaţi  contactul: ACC off.(În exemplul nostrum al 
treilea cifră din cod PIN este “3”) LED-ul v alumina din nou timp de 5 secunde 

 
OFF ON 

LED-ul va  
lumina timp  
de 5 secunde  

 
 

 Punţi contact 
  

LED-ul va lumina 
intermitent     Luaţi contactul   

      A treia cifră 3 

 
Alarma se opreşte, 
LED-ul va lumina intermitent 

În cazul în care s-a efectuat corect procedura, sistemul se va dezactiva şi va prelua modul servis. Ledul 
va lumina intermitent.  

În modul servis (în timp ce ledul luminează intermitent) nu se poate cupla alarma cu telecomanda 
originală a autoturismului. Pentru a recupla sistemul în funcţie normală, puneţi contact de 3 ori ACC 
on-off, după care ledul nu va mai lumina intermitent, alarma se va pute cupla din nou cu telecomanda 
originală a autoturismului.  

 

Puneţi contact de 3 ori 
Off On 

Primul Al doilea Al treilea 

Off On Off On 
CONTACT 

 
LED-ul se stinge 

După ce luaţi contactul 
LED-ul pâlpâe 

 LED 

Modificare cod PIN      
Aceaetă procedură permite modificarea codului PIN după preferinţele dorite. (ex. :  de la 1-2-3 la 2-1-
2).După precizatele de mai jos în mod dezactivat trebuie introdus codul PIN vechi, după care totaşa 
codul PIN  nou. Dacă procedura a fost reuşită sistemul va semnala cu luminare intermitentă a LED-ului 
timp de 10 secunde. După această procedură doar codul PIN nou este valabil.  

Pentru a schimba codul PIN procedaţi în felul următor:



1. În timp ce alarma este oprită puneţi contactul de 3 ori ACC on-off. LED-ul va lumina timp de 5 
secunde.

  

2.În timp ce LED-ul luminează (doar 5 secunde) puneţi contactul ACC on. LED-ul începe să lumineze 
intermitent. 

3.Număraţi luminile LED-ului. După prima lumină luaţi contactul ACC off. (prima cifră a codului PIN 
este “1”) LED-ul luminează din nou timp de 5 secunde.

4.Înainte ca LED-ul se stinge(luminează 5 secunde), puneţi di nou contact ACC on. LED-ul va lumina 
intermittent. 
5. Număraţi luminile LED-ului. După a doua lumină luaţi contactul ACC off(În exemlul nostrum a doua 

cifră din cod PIN este “2”). LED-ul v alumina timp de 5 secunde 

Dupî care luaţi 
contactul

      Puneţi contact

La alarma oprită OffOn

Primul Al douilea Al treilea

OffOn OffOn

CONTACT  LED 

LED-ul va lumina 
timp de 5 secunde

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde

 Punţi contact  LED-ul va lumina
Luaţi contactul    

Prima cifră: 1

LED-ul va lumina timp 
de 5 secunde 

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde

Punţi contact LED-ul va lumina
 Luaţi contactul  

 A DOUĂ CIFRĂ: 2

LED-ul va lumina timp 
de 5 secunde 



6.Înainte ca LED-ul se stinge(luminează 5 secunde), puneţi di nou contact ACC on. LED-ul va lumina 
intermittent. 

7.Număraţi luminile LED-ului. După a treia lumină luaţi contactul ACC off(În exemlul  nostrum a treia 
cifră din cod PIN este “3”). LED-ul va lumina din nou timp de 5 secunde, semnalăd aşteptarea noului 
cod PIN. 

          

8. Când LED-ul luminează (doar 5 secunde) puneţi contactul ACC on. LED-ul v alumina intermitent.
9. Număraţi luminile LED-ului. După a doua lumină luaţi contactul ACC off(prima cifră a noului cod PIN 

este “2”). LED-ul v alumina timp de 5 secunde

10. Înainte ca LED-ul să se oprească (luminează doar 5 secunde) puneţi contactul  ACC on. LED-ul v 
alumina intermitent.
11. Număraţi luminile LED-ului. După prima lumină luaţi contactul ACC off(a doua cifră a noului cod 

PIN este “1”). LED-ul va lumina timp de 5 secunde. 

OFFON

 LED-ul luminează
     5 secunde

 Punţi contact
LED-ul va lumina
 Luaţi contactul  

Prima cifră: 2

LED-ul va lumina timp 
de 5 secunde 

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde

Punţi contact LED-ul va lumina
 Luaţi contactul  

 A treia CIFRĂ: 3

LED-ul va lumina timp 
de 5 secunde 



12. Înainte ca LED-ul să se oprească (luminează doar 5 secunde) puneţi contactul  ACC on. LED-ul v 
alumina intermittent. 
13. Număraţi luminile LED-ului. După a doua lumină luaţi contactul ACC off(a treia cifră a noului cod 
PIN este “2”). Dacă procedura a fost correct LED-ul va lumina timp de 10 semnalăd acceptarea noului 
cod PIN. 

ÎNTERŢINEREA ALARMEI ÎNTERŢINEREA ALARMEI 
Sistemele  de  alarmă  care  ne  aparţin  sunt  sisteme  sofisticate  cu  o  lungă  duratî  de  viaţă.  Pentru  a  opţine  o 
funcţionalitate bună de lungă durată trebuie ţinut cont de următoarele lucruri ca de exemplu:
LA CURĂÎIREA AUTOTURISMULUI: Dacă este necesar curăţirea autoturismului cu jet de apă, înainte protejaţi alarma. În 
cazul în care alarma se defectează din cauza apei garanţia nu este valabilă.
Întreţinere: Orice reparaţie trebuie să fie efectuat în atelierul PATROLLINE. În cazul în care persoane neautorizată 
încearcă să repare. pot pune în pericol siguranţa autoturismului. Poate duce chair şi la defectarea calculatorului de 
bord a autoturismului. 

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde

 Punţi contact LED-ul va lumina
Luaţi contactul  

A doua cifră: 1

LED-ul va lumina timp 
de 5 secunde 

OFFON

LED-ul luminează
     5 secunde

 Punţi contact LED-ul va lumina
Luaţi contactul  

A treia cifră: 2

LED-ul va lumina timp 
de 10 secunde 



Menţiuni:

 Patrolline Kft
8000 Székesfehérvár, Királysor 32.

Tel/Fax: 06/22-317-367, 06/22-503-078
E-mail: info@riasztocentrum.hu

Web:     www.patrolline.eu  ,   www.canbusriaszto.hu  ,   
www.autoalarmcanbus.cz  , www.patrolline.ro  

http://www.autoalarmcanbus.cz/
http://www.canbusriaszto.hu/
http://www.patrolline.eu/
mailto:info@riasztocentrum.hu
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