SPY 11
Automobilový zabezpečovací systém

Uživatelská příručka
Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku
a ponechte si ji pro případ potřeby.
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Tlačítka dálkového ovládání
Dálkové ovládání je vybaveno 4 tlačítky:

ZAMKNOUT

ODEMKNOUT

ZAMKNOUT
POTICHU

VYHLEDAT
VOZIDLO

Tlačítko Zamknout
Stisknutím tlačítka ZAMKNOUT (tlačítko se symbolem zamčeného zámku) provedete
aktivaci (spuštění) zabezpečovacího systému. Aktivace bude potvrzena zvukovou signalizací
sirény a bliknutím blinkrů. Dojde k automatickému uzamčení zámků centrálního zamykání a
za 3 sekundy k detekci senzorů, zapalování a dveří. LED kontrolka začne blikat. Výstupní
signál dojezdů oken bude trvat 21 sekund.
Tlačítko Odemknout
Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT (tlačítko se symbolem odemčeného zámku) provedete
deaktivaci (vypnutí) zabezpečovacího systému. Deaktivace bude potvrzena dvěma signály
sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Dojde k automatickému odemčení zámků centrálního
zamykání. Pokud nedojde během 25 sekund k otevření žádných dveří, bude obnoveno
zabezpečení vozidla.
Tlačítko Zamknout potichu
Stisknutím tlačítka ZAMKNOUT POTICHU (tlačítko se symbolem reproduktoru a křížku)
provedete tichou aktivaci (spuštění) zabezpečovacího systému, která bude potvrzena pouze
bliknutím blinkrů. Dojde k automatickému uzamčení zámků centrálního zamykání a za 3
sekundy k detekci senzorů, zapalování a dveří. LED kontrolka začne blikat. Výstupní signál
dojezdů oken bude trvat 21 sekund.
Tlačítko Vyhledat vozidlo
Pokud potřebujete usnadnit vyhledání stojícího vozidla (zabezpečovací systém může být
aktivován i deaktivován), stiskněte tlačítko VYHLEDAT VOZIDLO (tlačítko se symbolem
zvonku). Siréna bude houkat a blinkry blikat po 10 krát.
Tlačítko Otevření kufru
Pokud potřebujete otevřít pouze zavazadlový prostor, tak držte tlačítko ODEMKNOUT dobu
3 sekund.
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Funkce zabezpečovacího systému
Spuštění poplachu
Pokud je vozidlo zabezpečeno (je spuštěn zabezpečovací systém), dojde ke spuštění poplachu
v případě otevření dveří nebo otřesu vozidla. Při poplachu houká hlasitě siréna, blinkry blikají
a je aktivován imobilizér. Po 30 sekundách přestane siréna houkat a zabezpečovací systém se
vrátí do normálního zabezpečeného režimu.

Možnosti spuštění poplachu
V zabezpečeném režimu může být poplach spuštěn 3 způsoby.
1.

Pokud je zaznamenán slabý otřes vozidla, ozve se 5 signálů sirény a blinkry 2 krát
bliknou.

2.

Pokud je zaznamenán silný otřes vozidla, bude siréna přerušovaně houkat po dobu 30
sekund a blinkry budou blikat.

3.

Pokud dojde k otevření dveří, sešlápnutí pedálu, nastartování motoru atd., bude siréna
přerušovaně houkat po dobu 30 sekund, blinkry budou blikat.

Vestavěný otřesový senzor (nastavení)
Vypněte zapalování a po dobu 3 sekund držte tlačítko ZAMKNOUT a ODEMKNOUT. LED
Rozsvítí se výstražná světla – vstoupili jste do nastavovacího režimu. Tlačítkem
ZAMKNOUT můžete nastavit otřesový senzor z prvního až po šestý stupeň. Jednotlivé stupně
jsou rozlišeny sirénou vozidla. Například když se jedná o třetí stupeň, bude siréna pípat 3krát.
Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT ukončíte a uložíte nastavení.
Nejnižší citlivost má druhý stupeň a nejvyšší šestý stupeň. Výchozí nastavení je na čtvrtý
stupeň. V prvním stupni je otřesový senzor vypnutý, když se siréna ozve pouze jedenkrát.

Vypnutí sirény
Pokud dojde k nechtěnému spuštění sirény, tak její zvuk deaktivujete tlačítkem
ODEMKNOUT nebo stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka. I přes vypnutí sirény je alarm
nadále aktivní.

Protiúnosový režim (při zapnutém zapalování)
Při jízdě stiskněte 1krát tlačítko ZAMKNOUT POTICHU, LED kontrolka začne pomalu 30
sekund blikat, poté stiskněte tlačítko ZAMKNOUT. Tím vstoupíte do protiúnosového režimu
zatímco LED kontrolka bude rychle blikat a siréna houkat. Po 40 vteřinách se motor
automaticky vypne. K odalarmovaní systému stiskněte tlačí ODEMKNOUT.

Připomenutí aktivace zabezpečení
Po zaparkování vozidla, vypnutí motoru a vytažení klíčku zapalování se za 10 sekund po
zavření dveří ozvou tři signály sirény a blinkry třikrát bliknou, aby byl majitel vozidla
upozorněn, že nebyl aktivován zabezpečovací systém.

Uzamčení centrálního zamykání během jízdy
Pokud během jízdy stisknete tlačítko ZAMKNOUT resp. ODEMKNOUT, dojde k uzamčení
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resp. odemčení centrálního zamykání, avšak nebude aktivován zabezpečovací systém.
Před jízdou zavřete dveře, zapněte zapalování a na 5 sekund sešlápněte brzdový pedál, dveře
se automaticky zamknou. Po vypnutí motoru a vytažení klíčku ze zapalování dojde k
automatickému odemčení centrálního zamykání, aby bylo možné opustit vozidlo.
Tato funkce lze de/aktivovat: Pokud chcete funkci vypnout. Zapněte zapalování a stiskněte
tlačítko ZAMKNOUT na 3 sekundy, když siréna 1krát zahouká je funkce zapnuta, pokud
siréna zahouká 2krát je funkce vypnuta. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.

Otevření dveří s optickou signalizací/prodloužená funkce stropního
světla
9.1 Zapněte zapalování a na 3 sekundy zmáčkněte tlačítko ZAMKNOUT POTICHU, když
siréna 1krát zahouká je funkce zapnuta, pokud siréna zahouká 2krát je funkce vypnuta. Ve
výchozím nastavení je funkce zapnuta.
9.2. Pokud je funkce zapnuta, přejde systém po aktivaci do stavu střežení po 45s, pokud je
funkce vypnuta přejde systém po aktivaci do stavu střežení po 25s.

Upozornění na nezavřené dveře
Při aktivaci zabezpečovacího systému je automaticky zkontrolováno, zda jsou zavřeny
všechny dveře. V případě, že zavřeny nejsou, bude majitel upozorněn 1,5 sekundovým
houkáním sirény. Pokud v následujících 30 sekundách nedojde k zavření dveří, bude houkání
sirény pokračovat.

Opětovná aktivace zabezpečení
Pokud během 25 sekund od deaktivace zabezpečovacího systému tlačítkem ODEMKNOUT
nedojde k otevření žádných dveří, zabezpečovací systém se opětovně automaticky aktivuje,
což umožňuje předejít možnosti nechtěného vypnutí zabezpečení vozidla.

Indikační LED dioda
Režim vozidlo zabezpečeno: LED dioda bliká.
Režim výstrahy:LED dioda dlouze svítí.
Obvyklý režim: LED dioda nesvítí.

Upozorněni na vyvolání poplachu
Pokud došlo v době, kdy bylo vozidlo zabezpečeno, k vyvolání poplachu, bude o tomto
vlastník vozidla informován při vypínání zabezpečovacího systému dálkovým ovládáním tak,
že siréna zahouká 3x.

Zapamatování posledního režimu zabezpečovacího systému
Pokud dojde k přerušení napájení zabezpečovacího systému, bude po jeho opětovném
připojení obnoven ten režim, který byl původně nastaven.
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Nouzové vypnutí alarmu
V případě ztráty nebo poškození dálkového ovladače je možné autoalarm nouzově vypnout
klíčkem vozidla. Otevřete vozidlo klíčem (spustí se poplach), 10krát zapněte a vypněte
zapalování.

Programování dálkových ovladačů
Deaktivujte alarm, sešlápněte brzdový pedál a 8krát zapněte a vypněte zapalování a zůstaňte v
zapnuté poloze. Do učícího programu vstoupíte jakmile světla začnou blikat. Nyní stiskněte
libovolné tlačítko postupně na všech ovladačích, které požadujete naprogramovat.
Naprogramování každého ovladače je potvrzeno pípnutím sirény. K alarmu je možné
naprogramovat max. 4 dálkové ovladače.
K ukončení programovacího režimu uvolněte brzdový pedál. Pokud do 10 sekund nestisknete
žádné tlačítko na ovladačích nebo vypnete zapalování vozu, je programování ukončeno.
Poznámka: Po naprogramování budou funkční pouze ovladače, které byly při programování
stisknuty. Všechny ostatní dříve používané ovladače se z paměti vymažou.

Elektrické a pneumatické centrální zamykání
Ve výchozím nastavení je zabezpečovací systém nastaven na ovládání
elektrického centrálního zamykání – ovládací impuls má délku 0,5
sekundy (jumper JP1 je v dolní poloze). Pokud je vozidlo vybaveno
pneumatickým centrálním zamykáním, je zapotřebí ovládací impuls
o délce 3,5 sekundy (jumper JP1 je v horní poloze).
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Zapojení centrálního zamykání

Využití výstupů zabezpečovacího systému

Ovládání záporným impulsem

Ovládání kladným impulsem

Ovládání kladným/záporným
impulsem

Pneumatické centrální zamykání
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