AUTO ALARM
EASY CAN DIGITAL/ANALOG
Uivatelský návod
Váený zákazníku dìkujeme Vám, e jste investoval do špièkového autoalarmu znaèky Meta System.
Pøeètìte si prosím pozornì tento návod, aby jste mohl správnì vyuívat všechny funkce které
poskytuje. V pøípadì, e na Vaší otázku nenajdete odpovìï v tomto návodu, kontaktujte montání
støedisko kde Vám namontovali autoalarm do Vašeho vozidla.
JAK FUNGUJE AUTOALARM?
Technici montání firmy kteøí Vám autoalarm namontovali, nastavili všechny snímaèe autoalarmu tak,
aby pracovaly s maximální pøesností. Váš autoalarm po zapnutí chrání motorové vozidlo proti pokusùm
o jeho kráde. Systém ochrany je vícenásobný.

Pøi zamknutí vozidla dálkovým ovladaèem se zapne autoalarm. Po dobu prvních 25 sec. se autoalarm
nachází ve stavu imunity. LED kontrolka bliká s krátkými pøestávkami. Stav imunity autoalarmu slouí
na otestování funkcí snímaèù autoalarmu. Po uplynutí stavu imunity hlídá autoalarm motorové vozidlo.
LED kontrolka pravidelnì bliká. Chránìné jsou všechny dveøe, kapota a zavazadlový prostor vozidla
proti otevøení. Pokud se dveøe otevøou v dobì kdy je autoalarm zapnutý, nastane poplach. Další
snímaèe, jako napø. snímaè zapnutí zapalování, kontroluje zapnutí spínací skøínky vozidla a
ultrazvukový snímaè snímá pohyb uvnitø vozidla. Zálohovaná siréna vydává poplašný signál i pøi
odpojení akumulátoru vozidla (funkce je dostupná dle výbavy alarmu). V pøípadì, e by nìkdo chtìl
rozbitím okna, pøípadnì jiným zpùsobem vniknout do vozidla, ultrazvukový snímaè spustí poplach.
Okruh imobilizeru znemoòuje nastartování vozidla. Vysvìtlení dalších funkcí autoalarmu najdete
dále v textu.
Ochranné funkce autoalarmu EASY CAN jsou závislé na variantì výbavy alarmu. V montáním
støedisku Vám pøesnì vysvìtlí které z ochranných funkcí Váš alarm nabízí.
OVLÁDÁNÍ AUTOALARMU
Váš autoalarm je ovládaný originálním dálkovým ovladaèem Vašeho motorového vozidla. Pøesný popis
jak ovládat zamknutí a odemknutí vozidla najdete v uivatelském manuálu Vašeho vozidla. Všeobecnì
platí, e autoalarm se zapne povelem k uzamknutí vozidla dálkovým ovladaèem a vypne se povelem pro
odemknutí. U nìkterých typù vozidel bude mít alarm následující funkce:
- alarm nelze vypnout dálkovým ovladaèem v prùbìhu poplachového cyklu
- alarm lze zapnout zamknutím vozu mechanicky klíèem
- pøi znovu-uzamknutí vozu bez pouití dálkového ovladaèe, se u nìkterých vozidel alarm zapne, u
Nìkterých vozidel se alarm nezapne
- pøi zapnutí zapalování klíèem vybaveným originálním transpondérem imobilizeru se alarm vypne
- pokud jsou pøi zapnutí autoalarmu otevøené nìkteré dveøe, kapota, zavazadlový prostor, nebo
elektrické okno, autoalarm tento stav zaznamená a ohlásí varovným signálem tuto skuteènost. Siréna
3x pípne. Pokud zùstane otevøené elektrické okno, dojde k automatickému vypnutí ultrazvukové
ochrany.
- pokud je vozidlo vybaveno dálkovým ovladaèem se tøemi tlaèítky, (zamknout, odemknout, odemknout
pouze zavazadlový prostor) dojde po odemknutí dálkovým ovladaèem pouze zavazadlového prostoru k
automatickému doèasnému vyøazení ochrany spínaèem zavazadlového prostoru a vnitøní ultrazvukové
ochrany (platí pouze pro EASY CAN DIGITAL), aby bylo zabránìno vzniku falešného poplachu. Funkce
jsou automaticky obnoveny po uzavøení zavazadlového prostoru. U alarmu EASY CAN ANALOG je
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zapotøebí nejprve celé vozidlo odemknout dálkovým ovladaèem.
VYPNUTÍ VNITØNÍ ULTRAZVUKOVÉ OCHRANY
Funkce vypnutí vnitøní ochrany motorového vozidla je výhodná v situacích, kdy je potøeba omezit
funkci ultrazvukového snímaèe, který hlídá vnitøní prostor vozidla. V praxi je to napøíklad doèasný
pobyt domácích zvíøat v motorovém vozidle. Vypnutím snímaèe pøestane autoalarm hlídat interiér
vozidla a zamezí tím spuštìní falešného poplachu.
VYPNUTÍ VNITØNÍ ULTRAZVUKOVÉ OCHRANY AKTIVUJTE NÁSLEDUJÍCÍM ZPÙSOBEM
1. Pøed zamknutím vozidla zasuòte klíè zapalování do skøínky zapalování a otoète jím do polohy
zapnuto. Kontrolky pøístrojového panelu vozidla se rozsvítí. Následnì pootoète klíè zpìt do
pùvodní polohy a zopakujte zapnutí a vypnutí zapalování ještì jednou. LED kontrolka blikne,
siréna 3x pípne, smìrová svìtla 3x bliknou.
2. Zapnìte autoalarm do 20ti sec.

Dalším vypnutím autoalarmu je doèasné vypnutí ochrany interiéru zrušené, tzn. následujícím zapnutím
autoalarmu je znovu chránìný i interiér motorového vozidla.
VYPNUTÍ VNITØNÍ ULTRAZVUKOVÉ OCHRANY A PØÍDAVNÝCH MODULÙ
Tato funkce je výhodná v pøípadì, kdy je napøíklad vozidlo pøepravováno na odtahové slubì, nebo
lodí a je tøeba pøi zapnutém alarmu zabránit spuštìní poplachu náklonového èidla.
VYPNUTÍ VNITØNÍ ULTRAZVUKOVÉ OCHRANY A PØÍDAVNÝCH MODULÙ AKTIVUJTE
NÁSLEDUJÍCÍM ZPÙSOBEM
1. Pøed zamknutím vozidla zasuòte klíè zapalování do skøínky zapalování a otoète jím do polohy
zapnuto. Kontrolky pøístrojového panelu vozidla se rozsvítí. Následnì pootoète klíè zpìt do
pùvodní polohy a zopakujte zapnutí a vypnutí zapalování ještì jednou. LED kontrolka blikne,
siréna 3x pípne, smìrová svìtla 3x bliknou. Znovu otoète klíè do polohy zapnuto a následnì do
polohy vypnuto. LED 2x blikne, siréna 4x pípne, smìrová svìtla 4x bliknou.
2. Zapnìte autoalarm do 20ti sec.
Dalším vypnutím autoalarmu je doèasné vypnutí ochrany interiéru a pøídavných modulù zrušené, tzn.
následujícím zapnutím autoalarmu je znovu chránìný i interiér motorového vozidla a jsou zapnuty
pøídavné moduly.
SPUŠTÌNÍ POPLACHU
V pøípadì, e nìkterý ze snímaèù identifikuje pokus o kráde, spustí autoalarm poplach. Namontovaná
siréna zaène houkat a smìrová svìtla zaènou blikat. V pøípadì dodateèného zapojení se mùe
roztroubit i klakson vozidla a mohou být aktivovaná i další zaøízení. Délka poplachového cyklu je 30
sec. Spuštìný poplach je moné zastavit více zpùsoby. Dálkovým ovladaèem - zadáním povelu
odemknout vozidlo, nebo v pøípadì, e dálkový ovladaè nefunguje, je moné pouít zadání servisního
kódu, pøípadnì elektronický klíè (není souèástí sady alarmu), nebo v nìkterých pøípadech lze alarm
deaktivovat zapnutím zapalování klíèem s transpondérem originálního imobilizeru. Pøípadnì autoalarm
zastaví poplach po dokonèení poplachového cyklu.
Váš autoalarm pøesnì identifikuje jaký typ poplachu byl spuštìný a tuto informaci uloí do pamìti,
dokud nezapnete spínací skøínku vozidla, nebo znovu nezapnete autoalarm. Identifikovat jednotlivé
typy poplachù je moné z LED kontrolky autoalarmu.
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Poèet bliknutí

Typ snímaèe

1

Ultrazvukový snímaè

2

Dveøní spínaèe

3

Spínaè kapoty

4

Spínaè zavazadlového prostoru

5

Doplòková èidla (kladný poplachový vstup)

6

Zapnutí zapalování

7

Snímaè poklesu napìtí

Kadý typ poplachu charakterizuje urèitý poèet bliknutí. Signalizace jednotlivých poplachù je
oddìlená 3 sec. pauzou.
SERVISNÍ KÓD A JEHO POUITÍ
Servisní kód autoalarmu pouívejte pouze na vypnutí poplachu. Vypnutí autoalarmu takovýmto
zpùsobem pouijte pouze v pøípadì, e jste ztratili ovladaè vozidla, nebo je ovladaè nefunkèní.
Servisní kód je 5ti-místné èíslo, které bylo nastaveno jako jedineèné, pøi výrobì autoalarmu. Je
dùleité si tento kód zapamatovat. Servisní kód je té zapsaný na modré kartièce dodávané v sadì s
alarmem. Doporuèujeme kartièku nenechávat ve vozidle. Nastavení servisního kódu je moné zmìnit
podle Vašeho poadavku. Zmìnu kódu Vám zajistí v montáním støedisku.
PØI ZADÁVÁNÍ SERVISNÍHO KÓDU POSTUPUJTE NÁSLEDOVNÌ
Servisní kód zadávejte jen pøi aktivovaném autoalarmu a po uplynutí doby imunity. Po splnìní tìchto
podmínek zasuòte klíè zapalování do skøínky zapalování a pootoète klíè do pozice zapnuto. Kontrolky
pøístrojového panelu vozidla se rozsvítí. Autoalarm vyvolá poplach. Následnì pootoète klíè zpìt do
pùvodní polohy. Autoalarm je pøipravený na zadání servisního kódu. LED kontrolka zaène blikat. Blikání
LED kontrolky charakterizuje èíselnou posloupnost. Kód zadávejte (potvrzujte) stisknutím tlaèítka
umístìného na tìlese LED kontrolky v momentì, kdy LED kontrolka odpoèítá poètem svých bliknutí
správnou èíslici. Napøíklad pro zadání èíslice 3 ze servisního kódu, stisknìte tlaèítko LED kontrolky v
momentì kdy LED blikne potøetí od pøedchozího stisknutí tlaèítka LED kontrolky, resp. aktivace
reimu zadání servisního kódu. Po potvrzení první èíslice kódu, následuje odpoèet další èíslice
servisního kódu, kterou je tøeba ve správný okamik potvrdit. Tímto zpùsobem se zadává všech 5
èíslic servisního kódu. Po potvrzení poslední èíslice servisního kódu se autoalarm vypne.
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PROCEDURA ZADÁNÍ SERVISNÍHO KÓDU napø. 12321
Pokud je 3x zadán nesprávný servisní kód, dojde k zablokování monosti kód zadat po následujících 10
min. V pøípadì, e ani poté není zadán správný servisní kód, dojde k zablokování monosti jej zadat po
dobu 20ti min. Pøi dalších nesprávných zadáních se doba blokování nadále prodluuje.
ZAÈÁTEK
PROCEDURY

min.
30 sec.

zapnout

vypnout

svítí

bliká

blikne 1x

AUTOALARM JE MONÉ ROZŠÍØIT
Autoalarmy EASY CAN lze rozšíøit pøídavnými moduly. Aktuální informace o pøídavných modulech
naleznete na internetové stránce www.casystem.cz Jakékoliv rozšíøení autoalarmu je tøeba svìøit do
rukou montánímu støedisku.
PØÍDAVNÉ MODULY PRO ZVÝŠENÍ ZABEZPEÈENÍ VOZU
- Modul pro automatické zavírání elektrických oken
- M14 piezoelektrické nárazové èidlo
- M160 èidlo detekující naklánìní vozidla, napø. pøi pokusu o kráde naloením na odtahovou slubu,
nebo pøi pokusu o kráde kol
- GPA pager, dálkové hlášení poplachu GSM

blikne 1x

blikne 3x

blikne 2x

DOPLÒKOVÉ FUNKCE
Funkce autoalarmù øady EASY CAN je moné rozšíøit zákaznickým naprogramováním øídící jednotky.

blikne 2x

alarm je
vypnutý

V pøípadì, e tlaèítko LED modulu nefunguje, mùete potvrdit servisní kód zapínáním a vypínáním
zapalování vozidla (pøepínáním klíèe zapalování do pozice zapnuto a zpìt).
POUITÍ ELEKTRONICKÉHO SERVISNÍHO KLÍÈE (ELEKTRONICKÝ KLÍÈ NENÍ SOUÈÁSTÍ
SADY ALARMU)
Elektronický servisní klíè slouí té jako servisní kód na vypnutí autoalarmu. V pøípadì potøeby krátce
zasuòte elektronický servisní klíè do pøíslušného otvoru na pøístrojové desce vozidla. LED kontrolka
se rozsvítí, siréna autoalarmu zapípá a autoalarm se vypne.
DEAKTIVACE ALARMU ORIGINÁLNÍM TRANSPONDÉREM (pouze verze alarmu DIGITAL)
V pøípadì nefunkènosti dálkového ovladaèe vozidla, lze u nìkterých vozidel vypnout alarm zapnutím
spínací skøínky klíèem s originálním transpondérem.
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Výhradní dovozce do ÈR
C.A.System s.r.o.
Chrášany 52
Praha-západ 252 19
Czech Republic
tel. 220560056, 602221236
email: meta@casystem.cz
www.casystem.cz
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