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INSTRUKCJA
OBSLUGI.ALARM.,TWAN Max .,
WLACZ GLOSNO- wcisn'i- ,,& ,, - auto( 2 razysygn.syrenkq
/ 2 razykierunkows
kazami)
WLACZ GICHO- wci6nij- ,,& ,, - auto( 2 razykierunkowskazami
)
WYLACZ Cf.OSttO - wcisnij- ,,& ,, - auto(1 razsygn.syrenkq/ 1 razkierunkowskazami
)
-,, &,, - auto(1 razkierunkowskazami
WYLAGZ CICHO- wcisnij
)

BLOK.DODATK.CZUJN.-powl4czeniualarmuwcisnqdjednoczesnie-,,&,,,,,O,,-auto(2razysyg
- (po4 sek.)-auto(4 razysygn.
SYGNAL NIEDOMKNIETYCH
DRZWI-wlqczamyalarm
syrenkq)
-,,O,,

ZAMKNfJ
/orwonz cim. znuer pRzywlAczotvi,r zaprdr.lE- wcisnil--

| .,6,,

- auto( 4 razysygn.syrenkA
ZABLOKUJ AUnm -wlqczzagoni 7 razywcisnijpzyciskserwisowy
)
- auto( 1 razsygn.syrenk4)
ODBLOKUJ ALARM -wlqczzaplon
i 7 razywci6nijpzyciskserwisowy
ALARM ZABLOKOWANY( sygnalizacja ) - powcisnigciu,& , auto( 4 razysygn.syrenkq)
AWARYJNEWYLACZ. ALARMU - wlqczzaplon
i 7 razywci6nijprzycisk
serw.- auto( 4 razysygn.syrenkq)

OTWIERANIE SEKWENCYJ
NE CENT.AM KA ( tylko okrei;lone modele aut I
- wcisnij
OfW6nZCENT.ZAMEK(drzrvi
kierowcy)
,,O,, ruo,,1 ,,
OfW6nZ CENT.ZAMEK(pozostale
dmvi ) - powci5niqciu,,f,,rro,,O,,dodark.wcisnij
,,O,,
SYGNALIZ.STABYCH BATERIIW PILOCIE- po wylqczeniu
alarmukierunkiSwiecqpzez 3 sek.
&

- gO.nyprzyciskpilota

@ - dolny prrycisk pilota

GLOWNE FUNKGJE ALARMU .. TYTAN .. Max Plus
1.wt.Acztwtt.41cz- eroSr.ro

Wciskaj4c gorny pzycisk pilota wlqczamy i wylqczamy alarm dostaj4cjednocze6nie
potwierdzeniesygnalemsyrenki.

2.WL^CZIWYLACZ-CTCHO
Wciskajqcdolny pzycisk pilotawlqczamyiwytqczamyalarm bez potwierdzenia
sygnalemsyrenki.
3. BLOKOWANIE DODATKOVVYCH CZUJNIKOW
Wciskajqczaraz po uzbrojeniualarmu ( kiedydioda pali sig Swiatlemciqglym)jednocze6nieg6rny
i dolny przyciskpilota- powodujemywlqczeniealarmubez dodatkowychczujnik6w.

DRZW|( SYGNALTZACJA
4. NTEDOMKNTETE
)

drzwiachjest sygnalizowane4 - kr6tkimisygnalamisyreny.
Wtqczeniealarmuprzy niedomknigtych
Sygnalizacjauruchamiasig po 4 sek. od momentuwlqczeniaalarmu.W pzypadku gdy korzystamy
z funkcjikomfort- sygnalizacjauruchamiasiq po zakohczeniutej funkcji.
5. ZAMKNfJ / OTWORZ CENTRALNY ZAMEK (bezwl4czania alarmu )
Wciskajqcjednocze6nieg6rny i dolny przyciskpilota- przy wyl4czonym alarmie- zamykamy
i otwieramycenkalnyzamek bez wlqczeniaalarmu.
6. ZAMKNIJ / OTWORZ CENTRALNY ZAMEK ( przy wl4czonym zaplonie )
Wciskajqcg6rny lub dolny przyciskpilota- przy wylaczonymalarmieijednoczeSniezal4czonq
stacyjce( np. w czasiejazdy samochodem) - zamykamyi otwieramycentralnyzamek.
7. AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE CENT. ZAMKA ( po wN4czeniu zaplonu )
zamykaniacentr.zamka ( punkt 3 w instrukcji
Ustawieniefunkcjiautomatycznego
ustawianiaparametr6w) powodujezamknigciecentr.zamka po 10 sek. od momentu
zalqczeniastacyjki.Wylqczenie stacyjki spowoduje- otworzeniecentr. zamka.
8. BLOKOWANIE ALARMU
7 - krotnewci6nigcieprzyciskuawaryjnegopuy zalqczonejstacyjcepowodujeprzej6ciealarmuw
stan zablokowania,sygnalizowany4 - kr6tkimisygnalamisyrenki.
Dwie najczg6ciejspotykane sytuacje,w ktorych funkcja ta jest wykorzystywanato:
- brak konieczno6ciDozosiawienia
pilot6ww czasieserwisowaniasamochodu
- zagubieniepilot6w
Poiwierdzeniem,2ealatmjestw staniezablokowaniasq 4 - kr6tkiesygnalysyrenypo wciSnigciu
96rnegopzycisku pilota.
9. ODBLOKOWANIE ALARMU
7 - krotne wciSniqcieprzyciskuawaryjnegoprzy zalqczonejstacyjce - powodujewyj6cie alarmu
ze stanuzablokowania,sygnalizowany1 - kr6tkimsygnalemsyreny.
10. DWUETAPOWE ODRYGLOWANIE CENT. ZAMKOW (otwieranie sekwencyjne)
Ustawieniefunkcjidwuetapowegoodryglowaniacentralnychzamk6w(patrzpunkt4 w instrukcji
ustawianiaparametr6w)daje mozliwoSidwuetapowegootwieraniacentralnychzamk6w
a. Wci6niqciedowolnegopzycisku pilotarozbrajaalarmoraz podajena wyj6cieOtw6rzcentr.zam.
(pzew6d brqzowy)impulsujemny- powodujqcyotwieraniesiq centralnegozamkaw drzwiach
kierowcy.
b. Wcisnigciedolnego przyciskupilota. podajena wyjScieOtw6rzcentr.zam. kolejnegoujemnego
impulsupowodujqcegootwieraniesig centralnychzamk6ww pozostalychdrzwiach.
11. SYGNALIZACJA SLABEJ BATERII W PILOCIE
jest dluzszym3 sek. zapaleniemsig kierunkowskaz6ww
Slaba bateriaw pilociesygnalizowana
momencie wylqczania alarmu.

INSTRUKCJA USTAWIANIA PARAMETROW
Alarm ,,tytan,, Max Plus posiada6 parametr6wustawianychza pomoce pilota.Aby wej56 do
trybu ustawianiaparametr6wnalezy( alarm musi by6 wylaczony):
.
2xw+qczyeiwylqczyt zaplon- zaczniemruga6dioda
.
w tym czasie, wcisn46 oba pzyciski w pilociejednocze6nie- dioda zga6nie i po chwili raz
mrugnre.
Mrugnigciediody LED oznacza numer parametru,na poczatkujeste5my w 1-szym parametze.
Zmiany dokonujemyprzez wci3nigcie,,G,, g6rnego lub ,,D,, dolnego przyciskuw pilocie. Zmiana
jest mrugnigciemdiody LED.
potwierdzona
Wybranie kolejnegoparametrunastqpi po wlqczeniui wylqczeniuzaplonu. Dioda LED mruganiem
potwierdzinumerwybranegoparametru.
Wyjsciez trybu ustawianiaparametr6w,niezaleznieod numeru parametru,nastgpujepo wciSnigciu
obu przyciskowpilotajednoczeSnielub automatyczniepo wkodowaniu2 pilotow.
Drukiempogrubionymzaznaczonoustawienie fabryczne parametru.

PARAMETF

FUNKCJA

ZAKRES
REGULACJI
30sekund

1

zamka
Czasimpulsucentralnego

2

Podawaniemasyna wyj6ciufioletowym
po wlqczeniu(stala
masalub komfort)

3

Automatyczne
zamykaniecentralnego
zamka w czasie jazdy

4

Dwuetapoweodryglowanie
zamka
centralnego

5

Pami962r6dlaostatniegoalarmu

Aga,

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

i:..ojEHT3yo*v3'.'

Gdy jest ustawiona stala msa,
to mozemyje wykorzystac do
zal4eania dodatkowycheujniko
gdy pzestawimyna Eaewe
r"""
f
[ilot
to sDelnirole komfortuno. ODel
"t"t"

ffT::rd"ag'"
TAK

zamekzamkniesie
48,".Centralny
'10 sekundpo udEczeniu
zaplonu,

NIE

vB*'

gdy zamknietesE wszystkiedrui

TAK AB"'
NIE Vto'"'

Ljdy ustawmy na lAK, to po
wylqczeniualarmunaciskajEc
pzycisk F wygenerujemydrugi
@ntralneg(
raz impulsna ot\ryarcie
)dczytujemy
216dlo
ostatniego
alarmu,

klapa( szara)
AB''LEDmruga:2x1x drui
( niebieski)
3x stacyjka( pomaraieowy)

6

Wpisywaniepilot6w

2 piloty
Moznazaprogramowae
Wpisaniepilot6wkasuje plloty
popuedniozaprogramowane

WPISYWANIEPILOTOW
1. Gdy dioda LED jest zapalona- wcisnqi dowolnypzycisk pierwszego pilota - diodazga6nie
oznaczato, ze pierwszypiloijest wpisanydo centralki
2. Po 2 sekundachdioda LED znowu siq zapali- wcisnq6dowolnyprzycisk drugiego pilota
diodazga6nie- drugi pilotjest wpisanydo centralki
Po wpisaniupilot6w- stare pilotysq automatycznieusuwanez pamiqcialarmu.Alarm przechodzido
normalnegotrybu pracy.
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