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INSTRUKCJA OBS£UGI
Systemu Alarmowego
WITAMY W ŒWIECIE NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII
ZABEZPIECZEÑ POJAZDÓW
Dziêkujemy za okazane nam zaufanie i wybór auto alarmu LOGIC do ochrony Waszego auta.
Jest to kompleksowy system zabezpieczaj¹cy pojazd przed kradzie¿¹. Skonstruowano go w oparciu o
najnowoczeœniejsze œwiatowe technologie cyfrowe. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu oraz ci¹g³emu
udoskonalaniu naszych urz¹dzeñ oferujemy Pañstwu niezawodny, ³atwy w obs³udze, inteligentny system
alarmowy. Co wiêcej, klient mo¿e osobiœcie wp³yn¹æ na konfiguracjê funkcji opatrzonych dopiskiem „opcja”.
Wszelkich zmian ustawieñ funkcji sugerowanych przez u¿ytkownika, szybko i nieinwazyjnie* dokonuje serwisant,
za pomoc¹ zdalnego programatora radiowego (je¿eli wyposa¿enie samochodu na to pozwala).
Poni¿sza instrukcja umo¿liwi zapoznanie siê ze wszystkimi funkcjami naszego alarmu i u³atwi Pañstwu
korzystanie z nich w najdogodniejszy dla Was sposób.

INFORMACJE WSTÊPNE
Alarm obs³ugiwany jest za pomoc¹ fabrycznego pilota samochodu. Gdy auto nie posiada takiego pilota, lub
posiada tylko jeden alarm mo¿na obs³ugiwaæ przeznaczonym do tego celu dodatkowym pilotem typu SILVER.
Podczas czuwania alarmu otwarcie którychkolwiek drzwi, maski, baga¿nika lub próba w³¹czenia zap³onu
spowoduje w³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego i œwiate³ awaryjnych. Sygna³y alarmowe automatycznie wy³¹cz¹ siê po
30 sekundach, a system wróci do stanu czuwania.
* Zale¿y od wyposa¿enia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;
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Funkcja blokady silnika uniemo¿liwia uruchomienie pojazdu zawsze, gdy alarm jest aktywny. Zablokowany jest
wówczas jeden z obwodów elektrycznych wybrany podczas instalacji (pompa paliwa, zap³on lub rozrusznik).
Zastosowany w naszym systemie indywidualny kod w³aœciciela PIN umo¿liwia uruchomienie samochodu oraz
awaryjne wy³¹czanie alarmu tylko osobom upowa¿nionym.
Dioda LED pe³ni jednoczeœnie funkcje sygnalizatora œwietlnego oraz przycisku autoryzacji do wprowadzania
kodu PIN. Takie rozwi¹zanie pozwala na umieszczenie przycisku w dowolnym, ³atwo dostêpnym miejscu, co
zwiêksza komfort obs³ugi.

dioda LED
i przycisk
autoryzacji
pilot Silver

Pilot dodatkowy 'SILVER'
Gdy auto nie posiada pilota fabrycznego, lub posiada tylko jeden alarm mo¿na obs³ugiwaæ przeznaczonym do
tego celu dodatkowym pilotem typu SILVER
W pilocie typu SILVER zastosowano jedn¹ 12V bateriê A27, któr¹ mo¿na wymieniæ samemu lub u ka¿dego
autoryzowanego dealera.
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CZUJNIKI - (opcja)
System mo¿e byæ wyposa¿ony w nastêpuj¹ce czujniki:
UltradŸwiêkowy - reaguje na ruch wewn¹trz pojazdu;
T³uczenia szyby - reaguje na próbê t³uczenia szyby.
Wstrz¹sowy - reaguje na drgania samochodu takie jak uderzenie lub potr¹cenie.
Mikrofalowy - reaguje na ruch wewn¹trz pojazdu. Rekomendowany g³ównie do kabrioletów.
Przechy³u - wykrywa zmiany po³o¿enia lub podniesienia pojazdu (o 2 stopnie) przy próbie
zdjêcia kó³, odholowania lub wci¹gniêcia na lawetê itp.

IMMOBILIZER* - (opcja)
Immobilizer, równie¿ uniemo¿liwiaj¹cy uruchomienie auta, jest funkcj¹ niezale¿n¹ od blokady silnika,
a dzia³anie jego polega na koniecznoœci wprowadzenia kodu PIN przed uruchomieniem pojazdu. Immobilizer,
w zale¿noœci od zaprogramowania przez serwis, mo¿e byæ aktywny lub nie. Gdy jest aktywny, u¿ytkownik mo¿e
go czasowo blokowaæ.

ODIS* - (opcja)
ODIS jest to dodatkowy pilot do bezobs³ugowego rozbrajania funkcji Immobilizera. Wysy³a on sygna³ radiowy
co ok. 12sek., który jest odbierany przez centralê alarmu.
Je¿eli Immobilizer jest aktywny to w momencie podchodzenia do samochodu alarm po rozbrojeniu odbiera
sygna³ z identyfikatora i nastêpuje automatyczne rozbrojenie funkcji - mo¿na uruchomiæ silnik bez potrzeby
wprowadzania kodu PIN.
Wymianê baterii zaleca siê co 6-9 miesiêcy. Zastosowano jedn¹ 3V bateriê typu CR 2032, któr¹ mo¿na
wymieniæ samemu lub u ka¿dego autoryzowanego dealera.

* Zale¿y od wyposa¿enia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;
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ALARM
OBS£UGA ALARMU*
W£¥CZANIE ALARMU
Zablokowanie drzwi

Nacisn¹æ przycisk
, b³ysk œwiate³** potwierdzi w³¹czenie alarmu. Dioda LED
zacznie równomiernie migaæ. Wszystkie drzwi zostan¹ zaryglowane.

WY£¥CZANIE ALARMU
Odblokowanie drzwi

Nacisn¹æ przycisk
, b³ysk œwiate³*** oraz zgaœniêcie diody LED potwierdz¹
wy³¹czenie alarmu. Drzwi zostan¹ odryglowane.

W£¥CZENIE ALARMU
Z POMINIÊCIEM
CZUJNIKÓW
OCHRONY WNÊTRZA***

Nacisn¹æ przycisk
, b³ysk œwiate³** potwierdzi w³¹czenie alarmu. Dioda LED
zacznie równomiernie migaæ. Drzwi zostan¹ zamkniête.
W ci¹gu 2-3 sekund ponownie nacisn¹æ przycisk
, sygna³ dŸwiêkowy
poinformuje o zablokowaniu czujników.
LUB***
Przed wyjœciem z samochodu na 1sek. w³¹czyæ i wy³¹czyæ zap³on (pikniêcie
buzerka). Pierwsze uzbrojenie alarmu bêdzie z zablokowanymi czujnikami.
Dziêki tej funkcji mo¿na pozostawiæ w samochodzie psa, kota itp. przy
jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu.

OTWIERANIE
BAGA¯NIKA***
(tylko pilot oryginalny)

Nacisn¹æ przycisk
, po otwarciu baga¿nika alarm zostaje wy³¹czony na
czas jego otwarcia. Po zamkniêciu wszystkie funkcje ochronne zostan¹
przywrócone***.

* Sterowanie z oryginalnego nadajnika radiowego innymi funkcjami wg. fabrycznej instrukcji samochodu;
** Je¿eli drzwi, maska lub baga¿nik s¹ niedomkniête œwiat³a mog¹ nie mign¹æ i/lub alarm mo¿e siê nie uzbroiæ;
*** Zale¿y od wyposa¿enia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;
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W³¹czenie alarmu kluczem* - (OPCJA)
Zamykaj¹c drzwi kluczem (w przypadku uszkodzonego nadajnika) uzbrajamy alarm. Samochód zostaje
zamkniêty, a alarm uzbrojony.

Wy³¹czenie alarmu kluczem* - (OPCJA)
Otwieraj¹c drzwi kluczem (w przypadku uszkodzonego nadajnika) mamy dziesiêæ sekund na w³¹czenie
zap³onu i wy³¹czenie alarmu kodem PIN (patrz Awaryjne wy³¹czenie alarmu). W przypadku otwarcia drzwi innych
ni¿ kierowcy, alarm natychmiast w³¹czy funkcjê alarmowania (syrenê i/lub klakson, oraz kierunkowskazy ).

FUNKCJE DIODY LED
Dioda LED pe³ni jednoczeœnie dwie funkcje: sygnalizatora œwietlnego oraz przycisku autoryzacji
za pomoc¹ którego wprowadzamy PIN. Poszczególne sygna³y œwietlne diody LED nale¿y interpretowaæ w
nastêpuj¹cy sposób:
nie œwieci
- alarm wy³¹czony
miga wolno
- alarm w³¹czony
miga szybko
- zablokowane czujniki przy otwartym baga¿niku*
œwieci ci¹gle
- blokada immobilizera (œwieci tylko przy w³¹czonym zap³onie)
miga po dwa razy - aktywny immobilizer

REARMING*
Jeœli w ci¹gu kilkudziesiêciu sekund* od wy³¹czenia alarmu nie nast¹pi otwarcie drzwi, alarm ponownie w³¹czy
siê automatycznie rygluj¹c drzwi. Funkcja zabezpiecza nas przed przypadkowym wy³¹czeniem alarmu (np. przez
nieœwiadome naciœniêcie pilota w kieszeni).
* Zale¿y od wyposa¿enia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;
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INFORMACJA O PRÓBIE W£AMANIA
Je¿eli podczas nieobecnoœci w³aœciciela pojazdu nast¹pi³o wzbudzenie czujników, to przy wy³¹czeniu alarmu
pilotem bêdzie s³ychaæ sygna³y syreny. Przyczyna alarmu bêdzie sygnalizowana odpowiednio do zdarzenia
w nastêpuj¹cy sposób:
2 sygna³y syreny - otwarcie drzwi, maski lub baga¿nika
3 sygna³y syreny - próba w³¹czenia zap³onu
4 sygna³y syreny - wzbudzenie czujników

ODCZYTANIE Z PAMIÊCI SYSTEMU PRZYCZYNY OSTATNIEGO ALARMU
1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ wy³¹cznik serwisowy;
2. Nadal trzymaj¹c wy³¹cznik w³¹czyæ i wy³¹czyæ alarm;
3. Puœciæ wy³¹cznik serwisowy;
4. Migniêcia diody LED sygnalizowaæ bêd¹ przyczynê ostatniego alarmu:
- 2 migniêcia diody otwarcie drzwi LP;
- 3 migniêcia diody otwarcie drzwi PP;
- 4 migniêcia diody otwarcie drzwi LT;
- 5 migniêæ diody
otwarcie drzwi PT;
- 6 migniêæ diody
otwarcie baga¿nika;
- 7 migniêæ diody
otwarcie maski;
- 8 migniêæ diody
wzbudzenie zewnêtrznego czujnika dodatkowego;
- 9 migniêæ diody
- - - - -;
- 10 migniêæ diody
wzbudzenie wewnêtrznego czujnika ruchu ;
- 11 migniêæ diody
- - - - -;
- 12 migniêæ diody
wzbudzenie wejœcia dodatkowego;
- 13 migniêæ diody
w³¹czenie zap³onu;
- 14 migniêæ diody
wzbudzenie alarmu od zamka drzwi kierowcy;
- 15 migniêæ diody
wzbudzenie alarmu od zamka baga¿nika.
6

INTELIGENTNA AUTODIAGNOZA SYSTEMU*
Gdy drzwi, maska, baga¿nik s¹ niedomkniête, to w chwili w³¹czania alarmu bêdzie s³ychaæ trzy pikniêcia
syreny, natomiast gdy uszkodzony jest któryœ czujnik pikniêcia syreny bêdzie s³ychaæ 3 sek. po uzbrojeniu. W takiej
sytuacji alarm automatycznie pominie uszkodzony obwód, zapobiegaj¹c fa³szywym alarmom.
W niektórych modelach samochodów alarm nie uzbroi siê przy otwartych drzwiach lub baga¿niku.
UWAGA! Je¿eli któryœ z czujników spowoduje piêciokrotne wywo³anie alarmu, system automatycznie go
zablokuje.

PIN - INDYWIDUALNY KOD W£AŒCICIELA
PIN wybrany przez u¿ytkownika, umo¿liwia awaryjne wy³¹czenie alarmu i obs³ugê immobilizera jedynie
osobom upowa¿nionym. Mo¿e sk³adaæ siê z jednej, dwóch, trzech lub czterech cyfr z zakresu od 1 do 9 ka¿da np:
Przyk³ady PIN-ów cztero-cyfrowych (2,6,4,5) (8,1,4,2) (9,3,5,7)
Przyk³ady PIN-ów trzy-cyfrowych (3,7,2) (5,9,1) (8,6,1)
Przyk³ady PIN-ów dwu-cyfrowych (2,4) (7,3) (9,1)
Przyk³ady PIN-ów jedno-cyfrowych (2 ) (9) (4) itp.
UWAGA! Fabryczny kod PIN jest zawsze jednocyfrowy równy "2". Dlatego bezwzglêdnie nale¿y
wprowadziæ nowy wybrany przez u¿ytkownika. Czynnoœæ tê wykonuje autoryzowany serwis.

WPROWADZANIE LICZBY KODU PIN
W celu wprowadzenia cyfry nale¿y nacisn¹æ przycisk autoryzacji tyle razy, ile wynosi zaprogramowana cyfra.
Nastêpnie poczekaæ na pojedynczy sygna³ brzêczyka i jedno migniêcie diody LED. Sygna³y te informuj¹, ¿e
mo¿emy rozpocz¹æ wprowadzanie nastêpnej cyfry kodu PIN w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1,5 sek.
* Zale¿y od wyposa¿enia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;
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WPROWADZANIE KODU PIN
Je¿eli PIN jest jedno-cyfrowy to po wpisaniu prawid³owej wartoœci alarm zasygnalizuje zakoñczenie procedury
trzykrotnym dŸwiêkiem brzêczyka. Jeœli PIN sk³ada siê z dwóch, trzech lub czterech cyfr nale¿y powtarzaæ ca³¹
procedurê osobno dla ka¿dej cyfry kodu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wprowadzenie kolejnych prawid³owych cyfr zostanie
zawsze potwierdzone pojedynczym sygna³em brzêczyka i diody LED, zaœ potrójne sygna³y brzêczyka
potwierdzaj¹ce poprawnoœæ wszystkich cyfr pojawi¹ siê dopiero po wprowadzeniu kompletnego PIN-u.
UWAGA! Wprowadzenie dwóch b³êdnych kodów spowoduje zablokowanie alarmu na 10 sek. W tym czasie
system nie bêdzie reagowa³ na przycisk autoryzacji.

PRZYK£ADOWE WPROWADZENIE KODU PIN o wartoœci: 4, 1
1. W³¹czyæ stacyjkê w pozycjê zap³on
2. Nacisn¹æ 4 razy przycisk autoryzacji. Poczekaæ na pojedynczy sygna³ brzêczyka (pik) i jedno migniêcie diody
3. Nacisn¹æ 1 raz przycisk autoryzacji. Poczekaæ na trzy sygna³y brzêczyka (pik,pik,pik).
Je¿eli PIN zostanie wprowadzony z b³êdn¹ choæby jedn¹ liczb¹, us³yszymy tylko jeden sygna³ brzêczyka, a
dioda LED mignie raz. Wówczas nale¿y ponownie wprowadziæ PIN. Jeœli tym razem wprowadzimy prawid³owe
cyfry, to po wprowadzeniu ostatniej us³yszymy trzykrotny dŸwiêk brzêczyka, co potwierdzi zgodnoœæ kodu. W
przypadku, gdy zapomnimy PIN musimy zg³osiæ siê do autoryzowanego serwisu.

AWARYJNE WY£¥CZENIE ALARMU
Awaryjne wy³¹czenie alarmu pozwala pomin¹æ wszystkie funkcje ochronne w sytuacji, gdy system nie reaguje
na pilota (np. z powodu wyczerpanej baterii).
1. Wejœæ do samochodu, otwieraj¹c drzwi kluczem (w³¹czy siê alarm);
2. W³¹czyæ stacyjkê w pozycjê zap³on;
3. Wprowadziæ kod PIN za pomoc¹ przycisku autoryzacji (Patrz wprowadzanie kodu PIN). Alarm zostanie
wy³¹czony i bêdzie mo¿na uruchomiæ silnik.
Aby wróciæ do normalnego trybu pracy autoalarmu wystarczy u¿yæ sprawnego pilota.
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IMMOBILIZER (opcja)
System wyposa¿ony jest w bardzo skuteczne urz¹dzenie ”immobilizer” (unieruchomienie
pojazdu). W dzia³aniu jest on absolutnie niezale¿ny od alarmu i blokady silnika. Chroni samochód,
miêdzy innymi, w przypadku kradzie¿y kluczyków z pilotem.
Zawsze po wejœciu do samochodu i w³¹czeniu zap³onu podwójne sygna³y dŸwiêkowe
miniaturowego brzêczyka przypomn¹ nam o koniecznoœci autoryzacji. Prawid³owoœæ autoryzacji
zostanie potwierdzony potrójnym sygna³em dŸwiêkowym brzêczyka. W ten sposób alarm zidentyfikuje
kierowcê jako osobê upowa¿nion¹.
W przypadku wy³¹czenia zap³onu, po up³ywie 25 sekund, immobilizer uzbroi siê automatycznie.
Aby go wy³¹czyæ nale¿y ponownie dokonaæ autoryzacji.
Dioda LED informuje o stanie uzbrojenia:
œwieci ci¹gle
miga w cyklach po dwa razy
nie œwieci

- immobilizer zablokowany (œwieci tylko przy w³¹czonym zap³onie)
- immobilizer aktywny
- immobilizer rozbrojony

UWAGA ! Immobilizer aktywuje siê po ka¿dorazowym w³¹czeniu alarmu, chyba ¿e jest czasowo
zablokowany lub trwale wyprogramowany przez serwisanta.
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CZASOWE BLOKOWANIE IMMOBILIZERA*
Immobilizer blokujemy gdy pozostawiamy auto w serwisie oraz w ka¿dej innej sytuacji, gdy nie chcemy
udostêpniaæ kodu PIN obcej osobie, lub kiedy po prostu nie chcemy korzystaæ z tej funkcji.
1. W³¹czyæ stacyjkê w pozycjê zap³on.
2. Wprowadzaj¹c PIN przytrzymaæ przycisk autoryzacji na ostatniej pozycji kodu do czasu, kiedy potrójny
sygna³ dŸwiêkowy brzêczyka potwierdzi prawid³owo wprowadzony PIN. Nadal trzymaj¹c przycisk
poczekaæ na 4 sygna³y brzêczyka oznajmiaj¹ce blokadê immobilizera.
3. Puœciæ przycisk. Przy w³¹czaniu zap³onu brzêczyk w³¹czy siê na dwie sekundy, a dioda LED bêdzie œwieciæ
ci¹gle. W ten sposób przy ka¿dorazowym w³¹czaniu zap³onu zostaniemy poinformowani o blokadzie
Immobilizera.

ODBLOKOWANIE IMMOBILIZERA*
1. W³¹czyæ stacyjkê w pozycjê zap³on. Us³yszymy 2 sekundowy sygna³ brzêczyka, a dioda LED zapali siê na sta³e.
2. Wprowadziæ kod PIN. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry kodu us³yszymy 4 krótkie sygna³y brzêczyka. Dioda
LED zgaœnie, a immobilizer odblokuje siê.
3. Po wy³¹czeniu alarmu immobilizer aktywuje siê automatycznie. Informuje nas o tym podwójne miganie
diody LED.

E20

Autoalarm LOGIC spe³nia wymagania norm europejskich oraz posiada odpowiednie homologacje.
Nasza firma uzyska³a Certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ na zgodnoœæ z normami ISO 9001

* Zale¿y konfiguracji alarmu;
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