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Инструкция за инсталиране на aвтоаларма BEEPER 200 

 

Включване на алармата 

 Натиснете бутонът за заключване на дистанционното. Вратите ще се заключат. 

 Сигнализация: 

 Един звуков сигнал от сирената  

 Един светлинен сигнал от мигачите 

Пасивно включване /програмируема функция/ 

След като изключите двигателя и затворите последната врата, алармата ще започне да 

отброява време от 30 сек, след което ще се включи автоматично и ще заключи вратите. 

За да включите/изключите тази функция трябва да бъде изпълнена процедурата: 

 Подайте „на контакт” 

 Натиснете педала на спирачката 

 Натиснете бързо три пъти бутона  

 Сирената ще сигнализира с два звукови сигнала, когато функцията е включена и с 

един звуков сигнал, когато функцията е изключена. 

Изключване на алармата 

Натиснете бутонът за отключване  на дистанционното. Вратите ще се отключат. 

Сигнализация: 

Два звукови сигнала от сирената  

Два светлинни сигнала от мигачите 

Включване без звук 

С еднократно натискане на бутон Х алармата ще се включи и ще сигнализира за това само 

с мигачите.  

Забележка: в този режим сирената няма да свири при задействане от шок датчика, ще светят 

само мигачите. Сирената ще свири ако алармата бъде задействана от отваряне на врата или 

подаване „на контакт”. 

Функция “Паника” 

Когато системата е „под охрана” натиснете и задръжте за 2 сек бутона . Това ще  

активира функция „паника”, като алармата ще сигнализира чрез звуков и светлинен сигнал 

в продължение на 15 сек. 

Когато системата е „под охрана” натиснете и задръжте за 2 сек бутона Х. Това ще  

активира функция „паника”, като алармата ще сигнализира САМО със светлинен сигнал в 

продължение на 15 сек. 

Аварийно изключване 

В случай на загубено или повредено дистанционно управление алармата може да бъде 

изключена, като се изпълни процедурата: 

Подайте „на контакт”, след което натиснете и задръжте за повече от 3 сек. VALET бутона. 

Обезопасително заключване /програмируема функция/ 

Вратите ще се заключат автоматично 15 сек след като автомобила е вече в движение и се 

натисне педала на спирачката. След като двигателя бъде загасен, вратите ще се отключат.  

За да включите/изключите тази функция трябва да бъде изпълнена процедурата: 

- Подайте „на контакт” 

- Натиснете и задръжте за 2 сек бутона  

- Сирената ще сигнализира с два звукови сигнала, когато функцията е включена и с един 

звуков сигнал, когато функцията е изключена. 

Автоматично самовключване 

Ако изключите алармата и не отворите врата до 30 сек., системата ще се включи 

автоматично и ще  заключи вратите 

Програмиране на ДУ 

- натиснете педала на спирачката. 

- отворете врата и подайте осем пъти „на контакт”, като на последния път оставете 

кантактния ключ в позиция „на контакт”. Алармата ще потвърди влизането   в режим 
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“Програмиране на ДУ” чрез трикратен звуков сигнал. 

- Натиснете някой от бутоните на ДУ, за да го запаметите. Алармата ше сигнализира със 

звуков сигнал за успешно обучено първо дистанционно.Ако до 10сек. не натиснете бутон на 

ДУ или ако махнете контакт, алармата ще излезе от режим “Програмиране на ДУ” 

- Натиснете някой от бутоните на второто ДУ, за да го запаметите. Алармата ше сигнализира 

със звуков сигнал за успешно обучено второ дистанционно. 

- Можете да програмирате до 4 бр. ДУ към всяка аларма. 

- След влизането в режим “Програмиране на ДУ” алармата автоматично изтрива всички 

запомнени преди,т.е в рамките на една процедура трябва да програмирате всички ДУ, които 

искате да работят с алармата след излизане от процедурата. 

хема на свързване  

 

 


