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Funkcia

ZAPNUTIE ALARMU

Stlačte zamykacie tlačítko na pôvodnom diaľkovom ovládači. Aktiváciu potvrdí:

• Blikanie smeroviek podľa výrobného nastavenia automobilu

• 2 bip , ak je naprogramované

• Zapnutie LED-ky (5 sekúnd svieti, potom začne blikať)
• Aktivuje sa blokovanie motora (ak je zapojené)
• Aktivuje sa výstup na prídavné moduly (doťahovanie okien, ultrazvukové senzory, 

atď.), ak sú namontované

• Centrálne zamykanie uzamkne dvere

VYPNUTIE ALARMU

Stlačte odomykacie tlačítko na pôvodnom diaľkovom ovládači. Deaktiváciu potvrdí:

• 1 bip , ak je naprogramované
• Vypnutie LED-ky
• Vypnutie blokovania motora
• Vypnutie prídavných modulov (doťahovanie okien, ultrazvukové senzory, atď.)
• Centrálne zamykanie odomkne dvere

Čas aktivácie, aktivovaný stav
Po zapnutí alarmu pôvodným diaľkovým ovládačom sa po dobu 5 sekúnd aktivuje alarm. V tomto čase, 
ak chceme preskúšať funkčnosť snímačov, bude to signalizované blikaním smeroviek. Po 5 sekundách 
je alarm pripravený a akékoľvek narušenie signalizuje zvukovými-, svetelnými signálmi.

Poplach
Po uplynutí doby aktivácie je alarm pripravený a akékoľvek narušenie signalizuje zvukovými-, svetelnými 
signálmi, spustí klaksón alebo sirénu a blikanie smeroviek. Poplachový cyklus trvá 30 sekúnd. K vypnutiu 
zatlačte odomykacie tlačítko na pôvodnom diaľkovom ovládači.



Vypnutie sirény
Pomocou spínacej skrinky je možné dočasne vypnúť funkciu klaksóna alebo sirény. 
Pri  vypnutom alarme,  3x zapnite  a  vypnite zapaľovanie a do 30 sekúnd zamknite auto  pôvodným 
diaľkovým ovládačom.
Po tomto kroku bude alarm akékoľvek narušenie signalizovať iba svetelným signálom.
Upozornenie!  Vypnutie  sirény je  aktívne iba na jeden poplachový cyklus! Po odomknutí 
auta sa alarm vráti na pôvodné nastavenia a po zamknutí bude opäť aktívny klaksón, resp. 
siréna.

Pamäť alarmu
Centrálna  jednotka  alarmu  si  zapamätá  poplach  a  pomocou  LED-ky  môžme  zistiť  príčinu.  Podľa 
nasledovnej tabuľky a počtu bliknutí LED-ky môžme skontrolovať, ktorý okruh bol narušený. 

Počet bliknutí LED-ky CHRÁNENÝ OKRUH

2 BATOŽINOVÝ PRIESTOR (AK JE ZAPOJENÝ)

3 ULTRAZVUKOVÝ SENZOR (MODRO/ČERVENÝ VODIČ)

4 OTRASOVÝ SNÍMAČ 

5 DVEROVÉ SPÍNAČE (CAN-BUS SIGNÁL)

6 MOTOROVÝ PRIESTOR (CAN-BUS SIGNÁL)

7 PRÍDAVNÉ SNÍMAČE (MODRÝ VODIČ)

8 ZAPAĽOVANIE

Zap Vyp

1. 2. 3.

ZapVyp ZapVyp

Spínacia skrinka

do 30 sekúnd
Vypnutý alarm Stlacte tlacítko zamykania��������������������������� ��������������������������������������������������������������������

(LED nesvieti)



Funkcia ochrany
Ochrana vniknutia Sníma otvorenie dverí, kapoty a batožinového priestoru
Blokovanie motora Bráni neoprávnenému naštartovaniu motora
Otrasový snímač Sníma rozbitie okien

Ochrana zapaľovania Sníma zapnutie zapaľovania
Ultrazvukové snímače Sníma pohyb v interiéri vozidla

PIN kód
PIN kód slúži na núdzové vypnutie alarmu, ak sa vyskytne chyba v diaľkovom ovládači, alebo sa vybije 
batéria. 
Každá krabica alarmu obsahuje obálku s TAJNÝM PIN KÓDOM. Na otvorenie tejto obálky 
je  oprávnený  iba  užívateľ.  Každá  jednotka  má  odlišný  PIN  kód.  Pre  maximálnu 
bezpečnosť Vám odporúčame zmeniť pôvodný PIN kód na nový, Vami vybraný kód. Pre 
zmenu PIN kódu postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
Pri akejkoľvek poruche kontaktujte importéra! 

PIN kód sa skladá z 3 čísiel (Napr.: 1-2-3). Ak chcete použiť PIN kód, postupujte podľa nasledovného:

Keď je alarm aktivovaný, otvorte dvere vodiča kľúčom pomocou zámku dverí. Spustí sa poplach.
1. Do 30 sekúnd po otvorení dverí  3x zapnite a vypnite zapaľovanie. LED-ka na 5 sekúnd 

zasvieti.

2. Keď LED-ka zasvieti (svieti len 5 sekúnd), zapnite zapaľovanie. LED-ka začne blikať.

Iba
UŽÍVATEĽ

môže otvoriť!!!



3. Sledujte počet bliknutí. Po prvom bliknutí vypnite zapaľovanie (v tomto príklade je prvé číslo PIN 
kódu: “1”). LED-ka znova začne svietiť.

4. Predtým ako LED-ka zhasne (do 5 sekúnd), opäť zapnite zapaľovanie. LED-ka začne blikať.
5. Sledujte počet bliknutí. Po druhom bliknutí vypnite zapaľovanie. (druhé číslo PIN kódu: “2”). LED-ka 

5 sekúnd svieti.

6. Predtým ako LED-ka zhasne (do 5 sekúnd), opäť zapnite zapaľovanie. LED-ka začne blikať.

7. Sledujte počet bliknutí. Po treťom bliknutí vypnite zapaľovanie (tretie číslo PIN kódu: “3”). LED-ka 
začne blikať a poplach sa preruší. 

VypZap

LED-ka svieti
5 sekúnd

Zapnite
zapaľovanie

LED začne 
blikať

Vypnite 
 zapaľovanie

Prvé číslo: 1

LED-ka svieti 5 sekúnd

VypZap

LED-ka svieti
5 sekúnd

Zapnite
zapaľovanie

LED začne 
blikať

Vypnite 
 zapaľovanie

Druhé číslo: 2

LED-ka svieti 5 sekúnd



 
Vyp Zap 

LED-ka svieti 
5 sekúnd Zapnite 

 zapaľovanie LED začne 
blikať Vypnite  

 zapaľovanie 

Tretie číslo: 3 

LED začne blikať Alarm sa vypne a  

Po ukončení postupu, ak je PIN kód správny sa alarm vypne a prepne sa do servisného stavu. Toto 
signalizuje blikanie LED-ky.

V tejto fáze (keď LED bliká) nie je možné aktivovať alarm diaľkovým ovládačom. K tomu, aby ste 
uviedly alarm do normálneho stavu,  3x zapnite a vypnite zapaľovanie.  LED-ka zhasne a alarm je 
možné opäť aktivovať diaľkovým ovládačom.

 

3x zap-vyp   
Vyp Zap 

prvé druhé tretie 

Vyp Zap Vyp Zap 
SPÍNACIA SKRINKA LED  

 
LED-ka zhasne 

zapaľovanie 
LED-ka bliká 

Zmena PIN kódu
Táto funkcia umožňuje zmenu PIN kódu podľa Vášho želania na ľubovoľné trojčíslie (napr.: 1-2-3 na 
2-1-2). Podľa nižšie opísaného postupu pri vypnutom alarme vložte pomocou spínacej skrinky vozidla 
pôvodný PIN kód a nasledovne tak isto vložte nový PIN kód. Ak je zmena úspešne dokončená, LED-ka 
alarmu zasvieti na 10 sekúnd. Po tomto kroku sa dá použiť už iba nový PIN kód.
 
Pre zmenu PIN kódu postupujte nasledovne:

1. Pri vypnutom alarme 3x zapnite a vypnite zapaľovanie. LED-ka zasvieti na 5 sekúnd.



  

2. Keď sa LED-ka rozvieti (svieti len 5 sekúnd), zapnite zapaľovanie. LED-ka začne blikať.
3. Sledujte počet bliknutí. Po prvom bliknutí vypnite zapaľovanie (prvé číslo PIN kódu: “1”). LED-ka sa 

znova rozsvieti na 5 sekúnd.

4. Skôr ako LED zhasne (do 5 sekúnd), opäť zapnite zapaľovanie. LED začne blikať.
5. Sledujte počet bliknutí. Po druhom bliknutí vypnite zapaľovanie (druhé číslo: “2”). LED-ka zasvieti na 

5 sekúnd.

zapaľovanie
      

3x zapnite a vypnite

Pri vypnutom alarme VypZap

prvé druhé tretie

VypZap VypZap

SPÍNACIA SKRINKA
LED 

LED-ka alarmu
Zasvieti na 5 sekúnd

VypZap

LED-ka svieti
5 sekúnd

Zapnite
zapaľovanie

LED-ka začne 
blikať

Vypnite 
zapaľovanie

Prvé číslo: 1

LED-ka svieti 5 sekúnd

VypZap

LED svieti
5 sekúnd

Zapnite
zapaľovanie

LED začne 
blikať

Vypnite 
 zapaľovanie

��������������������������������������������������������������Druhé číslo: 2

LED svieti 5 sekúnd



6. Predtým ako LED zhasne (do 5 sekúnd) zapnite zapaľovanie.  LED začne blikať.
7. Sledujte počet bliknutí.  Po treťom bliknutí vypnite zapaľovanie  ( tretie číslo: “3”). LED sa rozsvieti 
na 5 sekúnd. Po tomto kroku sa móže vložiť nový PIN kód.

 

Vyp Zap 
LED svieti 
5 sekúnd Zapnite 

 zapaľovanie LED začne 
blikať Vypnite  

 zapaľovanie 

Tretie číslo: 3 

 
LED svieti 5 sekúnd  

          

8. Keď sa LED rozvieti (iba na 5 sekúnd), zapnite zapaľovanie.  LED začne blikať. 
9. Sledujte počet bliknutí. Po druhom bliknutí vypnite zapaľovanie (číslo nového PIN kódu: “2”). LED sa 

rozsvieti na 5 sekúnd.

10. Predtým ako zhasne LED (do 5 sekúnd), opäť zapnite zapaľovanie.  LED začne blikať.  
11. Sledujte počet bliknutí.  Po prvom bliknutí vypnite zapaľovanie ( druhé číslo nového PIN: “1”). LED 

zasvieti na 5 sekúnd.

VypZap

LED svieti
5 sekúnd

Zapnite
zapaľovanie

LED začne 
blikať

Vypnite 
 zapaľovanie

Prvé číslo: 2

LED svieti 5 sekúnd



12. Predtým ako LED zhasne ( do 5 sekúnd ) zapnite zapaľovanie. LED začne blikať.
13. Sledujte počet bliknutí.  Po druhom bliknutí vypnite zapaľovanie  ( tretie číslo nového PIN:  “2” ). 
Ak ste postupovali správne, LED sa rozsvieti na 10 sekúnd, čím signalizuje zapamätanie nového PIN 
kódu.  

 

Vyp Zap 
LED svieti 
5 sekúnd Zapnite 

 zapaľovanie LED začne 
blikať Vypnite  

zapaľovanie 

Tretie číslo: 2 

 
LED svieti 10 sekúnd  

Údržba alarmuÚdržba alarmu
Jednotka  alarmu  je  zariadenie,  s  ktorým  je  nutné  pre  zachovanie  dlhodobej  životnosti  a  správnej  funkčnosti 
zaobchádzať opatrne. Preto treba dodržiavať určité bezpečnostné pokyny, ako napr:
ČISTENIE VOZIDLA: Pri  čistení  vysokotlakým  zariadením  je  nutné  ochrániť  súčasti  alarmu.  Ak  sa  pri  poruche  zistí 
prítomnosť vody v zariadení, garančná oprava nebude uplatnená.
Údržba: Všetky opravy vykonáva autorizovaný servis PATROL LINE. Pri oprave neautorizovaným servisom môže 
dojsť k poškodeniu alarmu, resp. vozidla. 

Poznámka:

 Patrol 2001 Kft
8000, Székesfehérvár, Királysor 32.

Tel/Fax: +36/22-317-367, +36/22-503-078
E-mail: sikura@riasztocentrum.hu
Web:  www.autoalarmcanbus.cz,

www.canbusriaszto.hu  , www. patrolline.ro  

http://www.canbusriaszto.hu/
http://www.canbusriaszto.hu/
mailto:sikura@riasztocentrum.hu
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