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ФункціонуванняФункціонування

АКТИВАЦІЯ СИГНАЛИЗАЦІЇ

Натисніть кнопку  CLOSING дистанційного  управління.  Функціонування 
буде підтверджено:
• Миготливе світло знаходиться на ключі автомобіля

• 1 сигнал (якщо запрограмований)

• Включення світлодіода на приладовій панелі

• Активація зупинки двигуна (якщо інстальовано)

• Активація продукції модулів (піднімальний пристрій вікон, 
ультразвукові датчики, і т.п.).

• CDL закриває двері

ДЕЗАКТИВАЦІЯ СИГНАЛИЗАЦІЇ

Натисніть кнопку OPENING  дистанційного керування.  Деактивація буде 
підтверджена:
• 2 сигнала (якщо запрограмовано).

• Припинення.

• Дезактивація імобілайзера електродвигуна (якщо інстальовано)

• Дезактивація модільних пристроїв (підйомник вікон, ультразвукові 
сенсори та т.п.).

• CDL  відкриває двері

• Покажчик повороту реагує на відкривання транспорту. 

Режим охорониРежим охорони
Як тільки система встановлена на охорону, система на протязі 20 секунд знаходиться в режимі 
нейтрального часу, що сигналізує  LED, що постійно горить.  LED почне мигтіти,  коли вказує на 
перехід системи в режим охорони та готовності до сигналу тривоги.

ТривогаТривога
У випадку  дії на автомобіль в режимі охорони система включить звукову та світлову сигналізацію з 
періодом на 30 секунд (мигтіння покажчику повороту та звук сирени).
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Щоб відключити тривогу без зняття з охорони натисніть кнопку LOCKING  на пульті дистанційного 
управління.  Щоб  відключити  тривогу  та  зняти  з  охорони натисніть  кнопку  OPENING на  пульті 
дистанційного управління

Пристрій тривогиПристрій тривоги
Тривога  включена,  через  20  секунд  після  включення  натисніть  кнопку  LOCKING на  пульті 
дистанційного управління, центральна одиниця зробить сигнальний цикл на протязі 30 секунд. 
Увага! Ви маєте активізувати функцію тривоги, щоб керувати нею. 
Зверніться за допомогою до інсталятора пристрою!

Статус пам'ятіСтатус пам'яті

Якщо під  час  активованого  стану  сигналізація  вимкнена за  допомогою механічного  ключа або 
тривога відокремлена від кабелю, то після підключення пам'ять поновлює колишній режим. Це 
запобігає будь-яким втручанням.

Протиугінна функціяПротиугінна функція
Сигналізація може зупинити двигун, коли він працює при спробі крадіжки автомобіля. Ця функція 
самостійно  вимикає  живлення.  Підключення  цієї  функції  здійснюється  на  замову  клієнта  в 
письмовій формі. Щоб підключити цю функцію зв'яжіться з установником.

Функція антиагресіяФункція антиагресія
Сигналізація  може  зупинити  двигун,  коли  він  працює  при  спробі  крадіжки  автомобіля  з 
оригінальним  ключем.  Ця  функція  самостійно  вимикає  живлення.  Підключення  цієї  функції 
здійснюється  на  замову  клієнта  в  письмовій  формі.  Щоб  підключити  цю  функцію  зв'яжіться  з 
установником.

Виключення спрацювання сирени в режимі тривогаВиключення спрацювання сирени в режимі тривога
За допомогою ключа запалення можливе виключення спрацювання сирени в режимі тривога.
В режимі знято з охорони  (CDL відкрито )3 рази включити та виключити запалення на протязі 30 
секунд та натиснути кнопку постанови на охорону на пульті радіоуправління, щоб закрити  CDL 
автомобіля.
З  цього  моменту  центральна  одиниця  буде  сигналізувати  спробу  зламування  тільки  мигтінням 
покажчиків повороту.
Увага!  Дезактивація  сирени  діє  тільки  з  однієї  причини  тригера.  Якщо  ви  вимкнете 
тривогу  пультом   дистанційного  управління,  то  сигнал  тривоги  буде  відновлено 
автоматично  в  оригінальному стані  і  для наступного  його включення буде реагувати 
звуковими та акустичними сигналами з кожного приводу.
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 On Off 

1-й раз  2-й раз 3-й раз 

On Off On Off 
(LED off) 

Ключ запалення 

 

Встановити на охорону 
Знято з охорони 

На протязі 30 секунд 

Пам`ять сигналізаціїПам`ять сигналізації
Якщо  центральна  система  записала  один  або  більше  випадків  вмикання  сигналізації,  то  при 
відключенні  це  відображено за  допомогою  LED. Для  перевірки  типу сигналу необхідно звірити 
кількість блимань за табличкою.

Кількість блимань LED

1

ПРИЧИНА ТРИВОГИ

ВІДКРИТІ ДВЕРІ (ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ШИНУ CAN-BUS)

2 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК (ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ШИНУ CAN-BUS)

3 ВІДКРИТИЙ КАПОТ (ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ШИНУ CAN-BUS)

4 ВІДКРИТИЙ  БАГАЖНИК (ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ШИНУ CAN-BUS)

5 СПРОБА УВІМКНУТИ ЗАПАЛЮВАННЯ

6 ДАТЧИК УДАРУ

7 МОДУЛЬ УЛЬТРАСОНІК 

8 ДОДАТКОВИЙ ВХІД (ДРІТ BLUE) 

9 ДАТЧИК ЕКСТРЕННОЇ ТРИВОГИ (ДРІТ BLUE/RED)

Функція «Функція «ValetValet»»  
Ця функція переводить сигналізацію в режим очікування, що дозволяє залишити автомобіль у 
сервісному центрі і забрати пульт сигналізації з собою. 

Активація функції: 
Для  розблокування необхідно  вести  код  за 
допомогою ключа запалювання (заводський код 
1-2-3). Увімкніть та вимкніть запалювання для 
введення першої цифри PIN коду.  LED вмикається 

Деактивація функції: 
Для  розблокування необхідно  вести  код  за 
допомогою ключа запалювання (заводський код 
1-2-3 Увімкніть  та  вимкніть  запалювання  для 
введення першої цифри PIN коду.  LED вмикається 
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коли Ви повертаєте ключ запалювання і після першої 
цифри необхідно зачекати, щоб вимкнути  LED. Потім 
необхідно відразу увімкнути та вимкнути запалювання 
стільки разів, скільки значень для другої цифри.
Після  того,  як  вимкнено  LED,  ввімкніть  та  вимкніть 
запалювання  стільки  разів,  скільки  необхідно  для 
третьої цифри коду.

Якщо  операція  виконана  вірно,  на  панелі 
повинна двічі спалахнути.

коли Ви повертаєте ключ запалювання і після першої 
цифри необхідно зачекати, щоб вимкнути  LED.  Потім 
необхідно відразу увімкнути та вимкнути запалювання 
стільки разів, скільки значень для другої цифри.
Після  того,  як  вимкнено  LED,  ввімкніть  та  вимкніть 
запалювання  стільки  разів,  скільки  необхідно  для 
третьої цифри коду.

Якщо операція виконана вірно, двічі спалахне 
Led і буде відновлено всі функції системи.

Для нагадування, що дана функція активована, кожний раз при ввімкненні запалювання, на панелі двічі 
спалахуватиме LED. 
Предупреждение! Если запрограммирована противоугонная функция, перед запуском процедуры 
нажмите секретную кнопку и удерживайте ее до завершения процедуры. 

Вимкнення Вимкнення   ультразвукового ультразвукового / / високочастотного датчикависокочастотного датчика
Ця функція необхідна, якщо біля автомобіля знаходиться кіт або собака, і Ви не хочете, щоб вмикалася сирена. 
Якщо ця функція активована, то інші датчики сигналізації працюють. Після того, як заблоковано автомобіль, 
натисніть кнопку блокування на пульті сигналізації для увімкнення даної функції. Датчик вимкнено, якщо один 
раз спалахує лампочка та 3 звукових коротких сигнала.

Використання Використання pinpin коду для  коду для   дезактиваціїдезактивації
Використовується, якщо загублено пульт сигналізації або він довго не використовувався, а система сигналізації 
була активована. 
Код має три цифри (заводський код: 1-2-3). Цей код формується (якщо активована система сигналізації) коли 
вмикається запалювання наступним чином:

Коли  активна  система  сигналізації,  відчиніть  двері  механічних  ключем.  Активується  сигнал  тривоги,  потім 
ввімкніть та вимкніть запалювання стільки разів, яке значення буде мати перша цифра. Вмикається LED  після 
того, як ввімкнено запалювання, необхідно зачекати і вимкнути LED.
Після цього, необхідно відразу ввімкнути та вимкнути запалювання стільки разів, якою буде друга цифра.
Після  того,  як  вимкнено  LED,  необхідно  ввімкнути  та  вимкнути  запалювання  стільки  разів,  яке  значення 
матиме третя цифра.
Якщо операція виконана вірно, система сигналізації буде дезактивована після третього значення.
Предупреждение! Если запрограммирована противоугонная функция, перед запуском процедуры 
нажмите секретную кнопку и удерживайте ее до завершения процедуры. 
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Змінення коду дезактиваціїЗмінення коду дезактивації
Змінення PIN коду необхідно, якщо клієнт хоче змінити значення коду. 

Увага! Ми пропонуємо змінити непрацюючий PIN код. 

Ви можете змінити заводський Pin код (1-2-3), для цього треба додержуватись наступної процедури: 

Поверніть ключ запалення в положення ON та OFF  стільки разів, скільки цифр в першому числі Pin-кода. LED 
становиться в режим ON коли Ви включаєте запалення ключем і після першої цифри треба зачекати доки LED 
вимкнеться. Одразу після цього починайте вводити друге число PIN коду повертаючи ключ запалення ON-OFF 
стільки разів,  скільки цифр в другому числі  PIN-коду.  Дочекайтеся виключення  LED та  одразу починайте 
вводити третє число PIN-коду.

Після того як LED засвітився декілька разів поверніть ключ запалення в положення ON та OFF  стільки разів, 
скільки цифр в першому числі Pin-кода. LED становиться в режим ON коли Ви включаєте запалення ключем і 
після першої цифри треба зачекати доки LED вимкнеться. Одразу після цього починайте вводити друге число 
PIN коду  повертаючи  ключ  запалення  ON-OFF стільки  разів,  скільки  цифр  в  другому  числі  PIN-коду. 
Дочекайтеся виключення LED та одразу починайте вводити третє число PIN-коду.

Якщо процедура виконана правильно LED  швидко засвітиться, показуючи, що новий секретний код успішно 
замінив старий.

Предупреждение! Если запрограммирована противоугонная функция, перед запуском процедуры 
нажмите секретную кнопку и удерживайте ее до завершения процедуры. 

Технічне обслуговування сигналізаціїТехнічне обслуговування сигналізації
Наша сигналізація є сучасною розробкою. Прилад є надійним і, дотримуючись наступних заходів, 
можна продовжити строк його експлуатації:

Мийка автомобіля: якщо Ви миєте автомобіль струменем високого тиску, уникайте попадання 
на сирену. У разі попадання води, сигналізація може зламатися. 

Технічне обслуговування: будь-який вид ремонту необхідно проводити лише в сервісному 
центрі PATROL LINE.

У разі ремонту системи сигналізації некваліфікованим робітником, можуть порушитися властивості 
системи та завдати загрози безпеці автомобіля.
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Сертифікат відповідностіСертифікат відповідності
Даний продукт відповідає наступним нормам:

E/ECE/324                                                  
E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 116      >>     Rev.2/Add.115

система  сигналізації  задовольняє  всі  вимоги  та  норми  а  також  електромагнітні  відповідності 
Європейській постанові.
Інструкція  з  установки  системи  сигналізації,  яка  додається  до  кожної  системи  сигналізації  є 
частиною документації автомобіля.

На інструкції з установки системи сигналізації обов`язково вкажіть підтверджуючий номер для 
того, щоб затвердити відповідність директиві.

E24 116R A-000018

    Porsche Ukraine GmbH, ТОВ "Порше Україна"
               вул. Колекторна 1, 02660 м. Київ
       Tel/Fax: +38 044 492 97 27, +38 044 492 97 26
   E-mail: mykola.vaskovskyi@porscheukraine.com.ua

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