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Max PIus

INSTRUKCJA OBSLUGI. ALARM .,TWAN Max .,

WLACZ GLOSNO - wcisn'i - ,, & ,, - auto ( 2 razy sygn. syrenkq / 2 razy kierunkows kazami )
WLACZ GICHO - wci6nij - ,, & ,, - auto ( 2 razy kierunkowskazami )
WYLACZ Cf.OSttO - wcisnij - ,,& ,, - auto (1 raz sygn. syrenkq / 1 raz kierunkowskazami )
WYLAGZ CICHO - wcisnij -,, &,, - auto (1 raz kierunkowskazami )
BLOK.DODATK.CZUJN.-powl4czeniualarmuwcisnqdjednoczesnie-,,&,,, , ,O,,-auto(2razysygn.syr.)

SYGNAL NIEDOMKNIETYCH DRZWI -wlqczamyalarm - (po4 sek. )-auto (4 razysygn. syrenkq)
ZAMKNfJ /orwonz cim. znuer pRzy wlAczotvi,r zaprdr.lE - wcisnil-- 

-,,O,, 
| .,6,,

ZABLOKUJ AUnm -wlqczzagon i 7 razy wcisnij pzycisk serwisowy - auto ( 4 razy sygn. syrenkA )
ODBLOKUJ ALARM -wlqczzaplon i 7 razy wci6nij pzycisk serwisowy - auto ( 1 raz sygn. syrenk4 )
ALARM ZABLOKOWANY ( sygnalizacja ) - po wcisnigciu ,& , auto ( 4 razy sygn. syrenkq )
AWARYJNE WYLACZ. ALARMU - wlqczzaplon i 7 razy wci6nij przycisk serw. - auto ( 4 razy sygn. syrenkq )

OTWI ERAN I E SEKWENCYJ N E CENT. AM KA ( tylko okrei;lone modele aut I
OfW6nZ CENT.ZAMEK(drzrvi kierowcy) - wcisnij ,,O,, ruo ,,1 ,,
OfW6nZ CENT.ZAMEK(pozostale dmvi ) -  powci5niqciu,, f , ,rro,,O,, dodark.wcisni j  , ,O,,
SYGNALIZ. STABYCH BATERII W PILOCIE - po wylqczeniu alarmu kierunki Swiecq pzez 3 sek.
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& - gO.ny przycisk pilota @ - dolny prrycisk pilota



GLOWNE FUNKGJE ALARMU .. TYTAN .. Max Plus

1. wt.Acz twtt.41cz - eroSr.ro
Wciskaj4c gorny pzycisk pilota wlqczamy i wylqczamy alarm dostaj4c jednocze6nie
potwierdzenie sygnalem syrenki .

2.WL^CZIWYLACZ-CTCHO
Wciskajqc dolny pzycisk pilota wlqczamy iwytqczamy alarm bez potwierdzenia
sygnalem syrenki .

3. BLOKOWANIE DODATKOVVYCH CZUJNIKOW
Wciskajqc zaraz po uzbrojeniu alarmu ( kiedy dioda pali sig Swiatlem ciqglym) jednocze6nie g6rny
i dolny przycisk pilota - powodujemy wlqczenie alarmu bez dodatkowych czujnik6w.

4. NTEDOMKNTETE DRZW| ( SYGNALTZACJA )
Wtqczenie alarmu przy niedomknigtych drzwiach jest sygnalizowane 4 - kr6tkimi sygnalami syreny.
Sygnalizacja uruchamia sig po 4 sek. od momentu wlqczenia alarmu. W pzypadku gdy korzystamy
z funkcji komfort - sygnalizacja uruchamia siq po zakohczeniu tej funkcji.

5. ZAMKNfJ / OTWORZ CENTRALNY ZAMEK (bezwl4czania alarmu )
Wciskajqc jednocze6nie g6rny i dolny przycisk pilota - przy wyl4czonym alarmie - zamykamy
i otwieramy cenkalny zamek bez wlqczenia alarmu.

6. ZAMKNIJ / OTWORZ CENTRALNY ZAMEK ( przy wl4czonym zaplonie )
Wciskajqc g6rny lub dolny przycisk pilota - przy wylaczonym alarmie ijednoczeSnie zal4czonq
stacyjce ( np. w czasie jazdy samochodem ) - zamykamy i otwieramy centralny zamek.

7. AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE CENT. ZAMKA ( po wN4czeniu zaplonu )
Ustawienie funkcji automatycznego zamykania centr. zamka ( punkt 3 w instrukcji
ustawiania parametr6w ) powoduje zamknigcie centr. zamka po 10 sek. od momentu
zalqczenia stacyjki. Wylqczenie stacyjki spowoduje - otworzenie centr. zamka.

8. BLOKOWANIE ALARMU
7 - krotne wci6nigcie przycisku awaryjnego puy zalqczonej stacyjce powoduje przej6cie alarmu w
stan zablokowania, sygnalizowany 4 - kr6tkimi sygnalami syrenki.
Dwie najczg6ciej spotykane sytuacje, w ktorych funkcja ta jest wykorzystywana to:
- brak konieczno6ci Dozosiawienia pilot6w w czasie serwisowania samochodu
- zagubienie pilot6w
Poiwierdzeniem,2e alatmjest w stanie zablokowania sq 4 - kr6tkie sygnaly syreny po wciSnigciu
96rnego pzycisku pilota.

9. ODBLOKOWANIE ALARMU
7 - krotne wciSniqcie przycisku awaryjnego przy zalqczonej stacyjce - powoduje wyj6cie alarmu
ze stanu zablokowania, sygnalizowany 1 - kr6tkim sygnalem syreny.

10. DWUETAPOWE ODRYGLOWANIE CENT. ZAMKOW (otwieranie sekwencyjne)
Ustawienie funkcji dwuetapowego odryglowania centralnych zamk6w (patrz punkt 4 w instrukcji
ustawiania parametr6w) daje mozliwoSi dwuetapowego otwierania centralnych zamk6w

a. Wci6niqcie dowolnego pzycisku pilota rozbraja alarm oraz podaje na wyj6cie Otw6rz centr. zam.
(pzew6d brqzowy) impuls ujemny - powodujqcy otwieranie siq centralnego zamka w drzwiach
kierowcy.

b. Wcisnigcie dolnego przycisku pilota . podaje na wyjScie Otw6rz centr. zam. kolejnego ujemnego
impulsu powodujqcego otwieranie sig centralnych zamk6w w pozostalych drzwiach.

11. SYGNALIZACJA SLABEJ BATERII W PILOCIE
Slaba bateria w pilocie sygnalizowana jest dluzszym 3 sek. zapaleniem sig kierunkowskaz6w w
momencie wylqczania alarmu.



INSTRUKCJA USTAWIANIA PARAMETROW

Alarm ,,tytan,, Max Plus posiada 6 parametr6w ustawianych za pomoce pilota. Aby wej56 do
trybu ustawiania parametr6w nalezy ( alarm musi by6 wylaczony):
. 2xw+qczye iwylqczyt zaplon - zacznie mruga6dioda
. w tym czasie, wcisn46 oba pzyciski w pilocie jednocze6nie - dioda zga6nie i po chwili raz

mrugnre.

Mrugnigcie diody LED oznacza numer parametru, na poczatku jeste5my w 1-szym parametze.
Zmiany dokonujemy przez wci3nigcie ,,G,, g6rnego lub ,,D,, dolnego przycisku w pilocie. Zmiana
potwierdzona jest mrugnigciem diody LED.
Wybranie kolejnego parametru nastqpi po wlqczeniu i wylqczeniu zaplonu. Dioda LED mruganiem
potwierdzi numer wybranego parametru.
Wyjscie z trybu ustawiania parametr6w, niezaleznie od numeru parametru, nastgpuje po wciSnigciu
obu przyciskow pilota jednoczeSnie lub automatycznie po wkodowaniu 2 pilotow.
Drukiem pogrubionym zaznaczono ustawienie fabryczne parametru.

WPISYWANIE PILOTOW

1. Gdy dioda LED jest zapalona - wcisnqi dowolny pzycisk pierwszego pilota - dioda zga6nie
oznacza to, ze pierwszy piloi jest wpisany do centralki

2. Po 2 sekundach dioda LED znowu siq zapali - wcisnq6 dowolny przycisk drugiego pilota
dioda zga6nie - drugi pilot jest wpisany do centralki

Po wpisaniu pilot6w - stare piloty sq automatycznie usuwane z pamiqci alarmu. Alarm przechodzi do
normalnego trybu pracy.

PARAMETF FUNKCJA
ZAKRES
REGULACJI OBJASNIENIE

1 Czas impulsu centralnego zamka
30 sekund 
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MOZemy ustawc dowolny Eas
@nlralnego zamka od 1s do 30s
Dla niekt6rych samochod6w
np.VW, SKODA pelni on jedn@(
snie funkcie kornfortu

2 Podawanie masy na wyj6ciu fioletowym
po wlqczeniu(stala masa lub komfort)
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Gdy jest ustawiona stala msa,
to mozemy je wykorzystac do
zal4eania dodatkowych eujniko
gdy pzestawimy na Eaewe
to sDelni role komfortu no. ODel

3 Automatyczne zamykanie centralnego
zamka w czasie jazdy
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Centralny zamek zamknie sie
'1 0 sekund po udEczeniu zaplonu,
gdy zamkniete sE wszystkie drui

4 Dwuetapowe odryglowanie
centralnego zamka

TAK AB"'
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Ljdy ustawmy na lAK, to po
wylqczeniu alarmu naciskajEc
pzycisk F wygenerujemy drugi
raz impuls na ot\ryarcie @ntralneg(

5 Pami96 2r6dla ostatniego alarmu AB''
)dczytujemy 216dlo ostatniego alarmu,
LED mruga: 1x klapa ( szara)

2x drui ( niebieski)
3x stacyjka ( pomaraieowy)

6 Wpisywanie pilot6w
Mozna zaprogramowae 2 piloty
Wpisanie pilot6w kasuje plloty
popuednio zaprogramowane
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