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zmiany w oprogramowaniu stosunku do wersji 1.2.x.x:   
●    PP (czerwono - czarny)  - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em (ustawienie fabryczne) lub zasilanie   
czujnika dodatkowego po załączeniu autoalarmu Q-SAFE (patrz komenda KLW)   
●    PM (niebieski) – sterowanie klaksonem (ustawienie fabryczne), podanie masy po wysłaniu komendy SMS-a,   
sterowanie kierunkowskazami impulsowo. (patrz komenda KLW)   
●    opóźnienie wejścia  alarmowego WK  nastawiane w zakresie 0 – 45 sekund.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pomoc techniczna i serwis:   
  
Alarm Conda Serwis – CONDA.PL  
  
Sklep internetowy: www.conda.pl  
E-mail: conda@conda.pl  
Tel.: +48 22 357 77 55, +48 502 062 362 
Fax: +48 22 357 99 55  
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1.  INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PRZEZNACZENIE Q-SAFE 
Urządzenie Q-SAFE GSM/GPS przeznaczony jest do trwałego zainstalowania w pojazdach z instalacją elektryczną 12V lub 
24V  z minusem na masie.  Q-SAFE jest nowoczesnym systemem ochrony i kontroli pojazdów wykorzystującym telefonie 
komórkową GSM oraz lokalizację satelitarną GPS.
Urządzenie Q-SAFE może pracować jako niezależny autoalarm, blokada odjazdu (immobilizer) z funkcją antyporwaniową lub 
jako urządzenie powiadamiające o wzbudzeniu fabrycznego lub innego autoalarmu. Komunikacja z urządzeniem odbywa się 
za pośrednictwem SMS-ów i połączeń audio.  Q-SAFE może być wykorzystywany  zarówno przez klientów indywidualnych 
jak i   firmy do ochrony i  kontroli  samochodów służbowych.  Głównym jego zadaniem jest  powiadamianie właściciela  o 
sytuacjach  alarmowych   zachodzących  w  samochodzie  np.  wzbudzenie  systemu  alarmowego,  awaria  akumulatora,  oraz 
rejestracja   zjawiskach  zachodzących  w  samochodzie  takich  jak  praca  silnika,  zapis  trasy,  oraz  innych  parametrów 
wyznaczonych przez klienta np. otwarcie wlewu paliwa lub przestrzeni bagażowej, przekroczenia zadanej prędkości obrotowej 
silnika lub prędkości poruszania się pojazdu.  Do zapisu przebytych tras przez samochód  wykorzystano informacje podawane 
przez operatorów sieci telefonów GSM lub GPS. System GSM  pozwala na rejestrowanie tras pojazdów z dokładnością do 
miasta, dzielnicy w zależności od operatora. Natomiast odbiornik GPS podaje dane geograficzne z dokładnością do kilkunastu 
metrów.  Rejestrator  Q-SAFE jest  w  stanie  zapamiętać  ok  7000  zdażeń  takich  jak  załączenie  –  wyłączenie,  autoalarmu, 
immobilizera,  silnika,  zmiana  lokalizacji,  wzbudzenie  systemu alarmowego itp.  Właściciel  w każdej  chwili  zdalnie  przy 
pomocy SMS-ów może odczytać z pamięci rejestratora interesujące dane o pracy samochodu w określonym czasie. Istnieje 
możliwość okresowego lub na żądanie przesłania zawartości pamięci na adres mailowy.  Opcjonalnie urządzenie może być 
wyposażone  w dodatkowy pilot  radiowy sterujący załączaniem – wyłączeniem systemu  lub bezobsługowy identyfikator 
kierowcy.  Q-SAFE może czytać  sygnały analogowe jak również sygnały z  szyny CAN. System Q-SAFE może sterować 
kierunkowskazami, fabrycznym klaksonem samochodu, syreną oraz dodatkowym ogrzewaniem.

1.2 FUNKCJE SYSTEMU
● Funkcja blokada odjazdu  - immobilizer z identyfikatorem kierowcy
● Alarm antyporwaniowy
● Funkcja autoalarmu
● Możliwość sprzężenia z autoalarmem fabrycznym lub innym  
● Powiadomienie o alarmie SMS-ami do 24 zaprogramowanych numerów telefonów.
● Powiadomienie o alarmie sygnałem dzwonienia do jednego abonenta.
● Powiadomienie SMS-em lub rejestracja po opuszczeniu zadanego obszaru
● Powiadomienie SMS-em lub rejestracja po przekroczeniu zadanej prędkości poruszania, obrotów silnika
● Możliwość załączenia – wyłączenia systemu za pomocą: fabrycznego pilota, dodatkowego pilota, identyfikatora,  clipa, 

SMS-a 
● Zabezpieczenie drzwi, klap silnika i bagażnika
● Sygnalizacja otwartych drzwi
● Testowanie systemu po załączeniu
● Sterowanie kierunkowskazami, klaksonem lub syreną
● Indywidualny  kod właściciela umożliwiający awaryjne wyłączenie systemu 
● Funkcja szukania na parkingu przy wykorzystaniu darmowego clipa. 
● Funkcja panic (włączenie syreny i kierunkowskazów).
● Możliwość podsłuchu dźwięków w kabinie pojazdu.  
● Możliwość sterowania SMS-em poprzez  wyjście PM(podanie masy) lub PP(podanie plusa) innym  urządzeniem np. 

ogrzewaniem
● Dostęp chroniony hasłem
● Funkcja administratora  - dostęp do wszystkich opcji
● Możliwość logowania 24 różnych użytkowników  (kierowców) z ograniczonym dostępem.
● Dostęp z dowolnego telefonu  znając hasło i numer telefonu urządzenia    
● Zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem czasu letniego – zimowego i roku przestępnego.
● Funkcja lokalizacji – określenia położenia  poprzez dane operatora sieci GSM z dokładnością miasta, dzielnicy. 
● Możliwość podłączenia modułu GPS (dane geograficzne i prędkość poruszania się samochodu)
● Możliwość podłączenia czujnika CZOB do monitorowania przekroczeń zadanej prędkości obrotowej silnika
●  Rejestracja zdarzeń  (ok. 7000) z uwzględnieniem  daty, godziny  np. uzbrajanie  - rozbrojenie , immobilizera  włączenie - 

wyłączenie silnika, zmiana lokalizacji, przekroczenie zadanej prędkości obrotowej silnika, przekroczenie zadanej prędkości 
jazdy, otwarcie wlewu paliwa, wzbudzenie alarmu itp.

● Możliwość przeglądania przy pomocy SMS-ów wybranych  zdarzeń według dat  np. jak w danym dniu  pracował silnik lub 
samochód zmieniał położenie.
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● Możliwość przesłania historii zdarzeń i lokalizacji łączem internetowym na adres mailowy.  
● Pomiar napięcia akumulatora samochodowego.
● Powiadomienie o rozładowaniu  i całkowitym odłączeniu akumulatora samochodowego.
● Bateria wewnętrzna do potrzymania pracy telefonu i odbiornika GPS po zaniku zasilania z akumulatora samochodowego 

(ok 48 godzin)
● Automatyczne doładowanie baterii wewnętrznej 
● Zdalna możliwość przełączenia urządzenia w tryb serwisowy  
● Zdalna możliwość wyłączenia urządzenia na czas naprawy  samochodu
● Raport dobowy potwierdzający sprawność urządzenia i zawierający: zdarzenia z okresu 24 godzin, stan samochodu, 

aktualną lokalizację.
● Małe gabaryty  (9 x 6 x 3cm) razem z telefonem i baterią wewnętrzną
● Możliwość pracy z dowolną kartą SIM (Era, Orange, Plus) 

 
1.3 KOMPLETACJA Q-SAFE 
Zestaw składa się z :
● Centralki  elektronicznej z wbudowanym  modułem GSM
● Wiązki przewodów.
● Anteny GSM
● Identyfikatora kierowcy – pilota PIT (opcja)
● Odbiornik GPS (opcja)
● Pilota (opcja)
● Czujnika obrotów (opcja)

1.4 DEFINICJE POJĘĆ
● SMS  -  krótka wiadomość tekstowa wysyłana z telefonu do urządzenia Q-SAFE lub odwrotnie
● POWIADOMIENIE  -  wysłanie SMS-a, dzwonienie przez system Q-SAFE do właściciela informując o zachodzącym 

zdarzeniu (wzbudzenie alarmu, rozładowanie akumulatora samochodowego, przemieszczenie samochodu na postoju itp.)
● CLIP ( RING, PINGIEL) – bezpłatne połączenie telefoniczne z numerem Q-SAFE rozłączone zaraz po uzyskaniu 

potwierdzenia połączenia wykonane z upoważnionego numeru telefonu (numer zapisany w pamięci Q-SAFE) 
● WZBUDZENIE AUTOALARMU – włączenie syreny, kierunkowskazów, blokady silnika oraz wygenerowanie 

powiadomienia na telefon właściciela. 
● PA/LED  - zespolony przycisk autoryzacji kierowcy z diodą LED umieszczony na desce samochodu. Przycisk  PA służy 

do ręcznego sterowania Q-SAFE. Natomiast LED wyświetla aktualne stany autoalarmu, immobilizera.
● PROGRAMOWANIE - komendy wysyłane SMS-ami z dowolnego telefonu  na numer telefonu zabudowanego w 

urządzeniu Q-SAFE. 
●  KOMENDA – treść SMS-a do programowania Q-SAFE składa się z hasła (Admin  - hasło domyślne),  polecenia, 

parametru. (patrz programowanie)

1.5 FUNKCJONALNOŚĆ Q-SAFE
Urządzenie Q-SAFE może pracować jako:
● Urządzenie powiadamiające o zdarzeniach zachodzących w samochodzie np. wzbudzenie alarmu fabrycznego
● Rejestrator zdarzeń i zjawisk zachodzących w samochodzie np. monitorowanie czasu pracy silnika, obrotów, prędkości 

jazdy, przemieszczania się itp. 
● Pozycjoner GPS –  podaje dane geograficzne o położeniu samochodu (dokładność do kilkunastu metrów)
● Lokalizator GSM – podaje położenie na podstawie danych operatora (miasto, dzielnica, duże ulice)
●  Blokada odjazdu (immobilizer) załączany / wyłączany przez pilot PIT, przycisk autoryzacji PA/LED , clip telefonu lub 

SMS 
● Układ antyporwaniowy z powiadomieniem - załączany / wyłączany przez pilot PIT, przycisk autoryzacji PA/LED , clip 

telefonu lub SMS 
● Autoalarm  z powiadomieniem typu: CAN, pilotowy, załączany automatycznie przez pilot PIT, przycisk autoryzacji 

PA/LED, clip telefonu lub SMS 

1. DANE TECHNICZNE
● Napięcie zasilania 9 - 35V
● Pobór prądu w stanie  czuwania (średni) max. 20mA (12V) z GPS po naładowaniu wewnętrznej 

              baterii (czas ładowania do 48 godzin)
● Pobór prądu impulsowy w czasie logowania telefonu

i szybkiego ładowania baterii  max 2A (12V)
● Pojemność wewnętrznej baterii minimum 500mA (Li-ion)
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● Czas pracy na potrzymaniu z baterii bez GPS ok. 24 godzin
● Czas pracy na potrzymaniu z baterii z GPS ok. 5 godzin
● Obciążalność wyjścia syreny OS max 4 A
● Obciążalność wyjścia plusowego PP max 4 A
● Zabezpieczenie wyjść kierunkowskazów 2x6A 
● Obciążalność wyjścia masowego PM 150 mA
● Bateria pilot PITa CR2032 3V
● Czas pracy pilot PITa ok. 24 miesięcy
● Częstotliwość pracy pilot PITa 433.92 Mhz (SAW) 
● Cykl automatycznej emisji pilot PITa 4 sekundy 
● Cykl trwania stanu ALARM 30 sekund 
● Poziom przełączania wejścia drzwi < 1.8V 
● Poziom przełączania wejścia  klapy < 1.8V 
● Typ bezpieczników zabezpieczających wyjścia bezpieczniki polimerowe
● Obciążalność przekaźnika blokady zapłonu max 10A (NC- normalnie zwarty)
● Ilość cyfr kodu serwisowego 2
● Zakres pierwszej cyfry kodu 1 -15
● Zakres drugiej cyfry kodu 0-15
● Kod fabryczny 2 0

Q-SAFE pracujący jako  powiadomienie o wzbudzeniu autoalarmu fabrycznego, posiada ograniczenie  generowanych 
powiadomień do ośmiu. Ograniczenie kasowane jest przez włączenie silnika na minimum 1 minutę  

Q-SAFE pracujący jako autoalarm, immobilizer lub układ antyporwaniowy z powiadomieniem posiada ograniczenie 
ilości generowanych powiadomień do ośmiu. Ograniczenie kasowane jest przez wyłączenie/włączenie autoalarmu Q-
SAFE, układu antyporwaniowego lub włączenie silnika na minimum 1 minutę.  

2.  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

2.1  POWIADOMIENIE O WZBUDZENIU AUTOALARMU  

Jeśli samochód jest wyposażony w autoalarm (fabryczny, inny zamontowany w salonie lub w zakładzie instalatorskim) i Q-
SAFE  został z nim sprzężony to w chwili wzbudzenia się tego autoalarmu (włączenia się syreny) Q-SAFE wygeneruje 
powiadomienie do właściciela w formie:
● SMS-a  z podaniem rejonu znajdowania się samochodu i danych GPS
●  zadzwonienia  do właściciela (odebranie połączenia umożliwia natychmiastowy odsłuch  kabiny samochodu)     

2.2  BLOKADA ODJAZDU - IMMOBILIZER WEWNĘTRZNY Q-SAFE (OPCJA) 
 Funkcja wewnętrznego immobilizera Q-SAFE chroni  samochód przed odjazdem, zarówno gdy  alarm jest załączony lub 
wyłączony a złodziej wszedł w posiadanie kluczyków z pilotem. Blokada odjazdu uaktywnia się, po 45 sekundach, w sposób 
automatyczny  po  wyłączeniu  stacyjki  (wersja  bez  pilot  PITa).  Natomiast  w  wersji  z  pilot  PITem  po  oddaleniu  się  od 
samochodu na czas większy niż  45 sekund.  Załączenie blokady odjazdu sygnalizowane jest  dwoma krótkimi impulsami 
diody LED co sekundę. Dodatkowo, gdy  drzwi są otwarte lub załączona stacyjka wewnętrzny głośnik co dwie sekundy 
emituje jeden długi impuls informując o załączonej funkcji. Podczas działania blokady odjazdu  nie jest możliwe uruchomienie 
pojazdu.
Kasowanie blokady odjazdu:
● wersja bez pilot PITa. Kasowanie odbywa się poprzez wpisanie za pomocą przycisku PA/LED pin kodu.
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● wersja z pilot PITem. Kasowanie odbywa się automatycznie. pilot PIT emituje sygnał identyfikujący właściciela co  4 
sekundy. W chwili znalezienia się samochodu w zasięgu pilot PITa są generowane cztery impulsy głośnika wewnętrznego 
co oznacza, że funkcja blokada odjazdu została skasowana i można uruchomić samochód. Przy szybkim wsiadaniu do 
samochodu należy zwrócić uwagę czy funkcja już została skasowana – brak sygnalizacji załączenia blokady (dioda LED 
nie mruga, głośnik wewnętrzny nie generuje impulsów przy otwartych drzwiach lub załączonej stacyjce). W przeciwnym 
razie należy odczekać z uruchomieniem samochodu  do momentu otrzymania przez system emisji z pilot PITa. W każdej 
chwili możemy skasować funkcję ręcznie poprzez PA/LED wprowadzając pin kod.

● clipem telefonu uprawnionego. W tym celu należy zadzwonić z telefonu uprawnionego pod numer modułu telefonicznego 
w  samochodzie  i  po  usłyszeniu  sygnału  dzwonka  przerwać  połączenie.  Wewnętrzny  buzzer  czterema  impulsami 
potwierdzi wyłączenie.  Kierunkowskazy (syrena) potwierdzą wyłączenie zgodnie z ustawieniami funkcji „szukania na 
parkingu”.  Dioda LED zgaśnie. Immobilizer  zostanie wyłączony. Czynność należy wykonać przy wyłączonej stacyjce. 
Przy włączonej stacyjce nastąpi natychmiastowy odsłuch kabiny. 

2.3  ALARM ANTYPORWANIOWY WEWNĘTRZNY Q-SAFE (OPCJA)
Funkcja alarmu antyporwaniowego Q-SAFE, stanowi doskonałe uzupełnienie funkcji blokady odjazdu. Sygnalizuje poprzez 
załączoną syrenę, kierunkowskazy i wewnętrzny głośnik próbę i porwanie samochodu. 
Osoba  nieuprawniona,  która  weszła  w  posiadanie   kluczyków  z  pilotem  po 
włączeniu  stacyjki  nie   uruchomi   silnika  (załączona  blokada  odjazdu  - 
immobilizer) i  dodatkowo spowoduje  wyzwolenie alarmu antyporwaniowego 
(przez  pierwsze  30  sekund  sygnały  emituje  tylko  wewnętrzny  głośnik  i 
kierunkowskazy). Po tym czasie zostanie wyzwolona syrena, wysłany SMS do 
właściciela  z  informacją  o  włączeniu  antyporwania  z  podaniem  rejonu 
znajdowania się samochodu, oraz urządzenie Q-SAFE zadzwoni do właściciela. 
Odebranie połączenia umożliwia natychmiastowy odsłuch w kabinie samochodu. 
Poza  tym  w  trakcie  jazdy  (stacyjka  załączona)  kontrolowane  są  drzwi 
samochodu.
 Otwarcie powoduje z 80 sekundowym opóźnieniem  załączenie alarmu antyporwania. Jednak porywacz  z załączoną syreną i 
kierunkowskazami może nadal jechać samochodem do pierwszego wyłączenia stacyjki.  
Kasowanie alarmu antyporwaniowego:
● Ręczne  -  należy wpisać  kod serwisowy za pomocą przycisku  autoryzacji  PA/LED.  Czynność należy wykonać przed 

rozruchem samochodu jak również po każdym otwarciu drzwi przy załączonej stacyjce. 
● Automatyczne . Nie musimy wykonywać żadnych czynności. Należy tylko mieć ze sobą pilot PIT. Nie należy go nosić 

razem z kluczykami.
● Clipem telefonu uprawnionego. W tym celu należy zadzwonić z telefonu uprawnionego pod numer modułu telefonicznego 

w samochodzie  i  po  usłyszeniu sygnału  dzwonka  przerwać  połączenie.  Alarm antyporwaniowy zostanie  wyłączony. 
Czynność należy wykonać przy wyłączonej stacyjce. Przy włączonej stacyjce nastąpi natychmiastowy odsłuch kabiny.

Uwaga!
Jeśli zaparkowany samochód jest w zasięgu identyfikatora - pilot PITa (np. garaż umieszczony w budynku, parking pod oknem 
mieszkania właściciela), a złodziej wszedł w posiadanie kluczyków, wówczas może uruchomić samochód i odjechać. Jednak 
po ok. 80 sekundach od momentu odjechania z miejsca postoju uaktywni się funkcja antyporwaniowa – zostaną załączone 
kierunkowskazy, klakson (syrena) oraz zostanie wygenerowane powiadomienie w postaci SMS-a i dzwonienia do właściciela. 
Złodziej w takim stanie może jechać do pierwszego wyłączenia silnika. 

2.4  OBSŁUGA  pilot PITA
Załączenie pilot PITa :
● przytrzymać  przycisk w antypilocie w sposób ciągły  przez 10 sekund, aż do zapalenia diody LED. Pulsująca przez ok. 

minutę dioda sygnalizuje emisję pilot PITa. Po tym czasie pilot PIT przechodzi w stan normalnej emisji bez sygnalizacji 
diodą

Wyłączenie pilot PITa :
● przytrzymać przycisk w antypilocie w sposób ciągły przez 10 sekund, aż dioda LED przestanie świecić. Zgaszenie diody 

sygnalizuje wyłączenie pilot PITa.
UWAGA!!!

Nieużywany zapasowy pilot PIT należy wyłączyć. W celu sprawdzenia czy  pilot PIT jest załączony czy wyłączony  należy 
krótko nacisnąć przycisk pilot PITa, jeżeli dioda  LED  nie zacznie mrugać oznacza to stan wyłączenia pilot PITa.

UWAGA!!!
Gdy system nie autoryzuje się automatycznie np. na skutek działania silnych zakłóceń elektromagnetycznych, możemy na 
chwilę nacisnąć przycisk w antypilocie w celu dokonania wymuszonej autoryzacji. Jest to sygnalizowane  szybko mrugającą 
diodą LED.
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Opis pilot PITa

Przycisk załączenia / wyłączenia i
pobudzenia sygnalizacji transmisji

dioda LED

SYGNALIZACJA ROZŁADOWANEJ 
BATERII pilot PITA
Rozładowana bateria jest sygnalizowana SMS-em.. Czas pracy baterii pilot PITa to około 2.5 roku.

2.5 AUTOALARM WEWNĘTRZNY Q-SAFE  (opcja) 
  

Uwaga!!! Q-SAFE nie steruje centralnym zamkiem samochodu. 

ZAŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (clip telefonu uprawnionego)
Załączenie  systemu  alarmowego  dokonuje  się  za  pomocą  clipa. W  tym  celu  należy  zadzwonić  pod  numer  modułu 
telefonicznego w samochodzie i po usłyszeniu sygnału nawiązania połączenia przerwać połączenie. System alarmowy zostanie 
załączony co jest sygnalizowane przez kierunkowskazy (syrenę) zgodnie z ustawieniami funkcji „szukania na parkingu” i 
bardzo szybko mrugającą  diodą PA/LED (uzbrajanie alarmu) .  Po 15 sekundach dioda PA/LED zaczyna migać krótkimi 
impulsami. System wszedł w stan czuwania. 

Uwaga!! Numer telefonu właściciela, z którego wysyła się komendy lub dokonuje odsłuchu nie może być numerem 
zastrzeżonym (ukrytym). Musi się pojawiać na wyświetlaczu telefonu do którego się dzwoni.

 WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (clip telefonu uprawnionego)
Wyłączenie systemu alarmowego również dokonuje się za pomocą clipa. W tym celu należy zadzwonić pod numer modułu 
telefonicznego w samochodzie i po usłyszeniu sygnału dzwonka przerwać połączenie. System alarmowy zostanie wyłączony 
co jest sygnalizowane przez kierunkowskazy (syrenę) zgodnie z ustawieniami funkcji „szukania na parkingu”.

ZAŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (SMS)
Załączenie systemu alarmowego dokonuje się za pomocą SMS-a. W tym celu należy wysłać SMS o treści  Admin + (patrz 
programowanie)  pod  numer  modułu  telefonicznego  w  samochodzie.  System  alarmowy  zostanie  załączony  co  jest 
sygnalizowane jednym impulsem kierunkowskazów i bardzo szybko mrugającą  diodą PA/LED (uzbrajanie alarmu) . Po 15 
sekundach dioda PA/LED zaczyna migać krótkimi impulsami. System wszedł w stan czuwania. 

WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (SMS)
Wyłączenie systemu alarmowego również dokonuje się za pomocą SMS-a. W tym celu należy wysłać SMS o treści     Admin - 
pod numer  modułu  telefonicznego w samochodzie  .  Kierunkowskazy czterema impulsami  potwierdzą  wyłączenie.  Dioda 
PA/LED zgaśnie. System alarmowy zostanie wyłączony.

RĘCZNE ZAŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (przycisk autoryzacji PA/LED)
Załączenie systemu alarmowego należy wykonać przed zamknięciem drzwi samochodu  za pomocą przycisku autoryzacji 
PA/LED.  Należy  nacisnąć  przycisk  PA/LED  na   około  5  sekund  do  momentu  wygenerowania  impulsu  przez  głośnik 
wewnętrzny. System alarmowy zostanie załączony co jest sygnalizowany diodą PA/LED w zależności od stanu drzwi ( drzwi 
otwarte PA/LED pali się w sposób ciągły, drzwi zamknięte PA/LED szybko mruga) . Samochód należy opuścić i zamknąć w 
ciągu  15 sekund. Po tym czasie następuje uzbrojenie systemu i dioda PA/LED zaczyna mrugać krótkimi impulsami. System 
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wszedł w stan czuwania. 
Uwaga!!!! Jeśli system został załączony ręcznie to nie można go wyłączyć automatycznie przez pilot PIT. Natomiast system 
załączony  automatycznie można wyłączyć automatycznie lub ręcznie. 

RĘCZNE WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (przycisk autoryzacji PA/LED)
Po otwarciu samochodu należy w ciągu 15 sekund wprowadzić pin kod (patrz sposób wprowadzania pin kodu). Wewnętrzny 
głośnik potwierdzi czterema impulsami przyjęcie właściwego kodu.  Dioda LED zgaśnie. System alarmowy został wyłączony. 
Można uruchomić samochód.

AUTOMATYCZNE ZAŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (pilot PIT)
System zostanie załączony w sposób automatyczny  przez pilot PIT po zamknięciu drzwi i oddaleniu się od samochodu poza 
jego  zasięg  (maksymalnie   30  m)   po  45  sekundach. Załączenie  zostaje  potwierdzone  jednym impulsem wewnętrznego 
głośnika. Dioda LED zaczyna mrugać krótkimi impulsami. System wszedł w stan czuwania. 

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (atnypilot)
System zostanie wyłączony   w sposób automatyczny  przez pilot PITa po zbliżeniu się do samochodu  i znalezieniu się pilot 
PITa  w zasięgu na minimum 4 sekundy.   Wyłączenie zostaje potwierdzone czterema  impulsami wewnętrznego głośnika. 
System alarmowy został wyłączony. Można uruchomić samochód.
Uwaga!!! Można otworzyć drzwi i wejść do samochodu  zanim pilot PIT  wyłączy system, ale wtedy zostaje wyzwolona 
zwłoka czasowa na wejście  i system musi zostać wyłączony przez pilot PIT lub ręcznie w ciągu 15 sekund. Jeśli tego nie 
zrobimy nastąpi wzbudzenie alarmu.
ZAŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (pilot dodatkowy - opcja)
Załączenie systemu alarmowego dokonuje się za pomocą pilota dodatkowego. W tym celu należy  nacisnąć przycisk pilota 
służący do załączania.  System alarmowy zostanie  załączony co jest  sygnalizowane jednym impulsem kierunkowskazów i 
bardzo szybko mrugającą  diodą PA/LED (uzbrajanie alarmu) .  Po 15 sekundach dioda PA/LED zaczyna migać krótkimi 
impulsami. System wszedł w stan czuwania. 

WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (pilot dodatkowy - opcja)
Wyłączenie systemu alarmowego również dokonuje się za pomocą pilota dodatkowego. W tym celu należy nacisnąć przycisk 
pilota służący do wyłączania. Kierunkowskazy czterema impulsami potwierdzą wyłączenie. Dioda PA/LED zgaśnie. System 
alarmowy zostanie wyłączony.

ZAŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (pilot fabryczny – opcja dla Q-SAFE can)
Załączenie systemu alarmowego dokonuje się za pomocą pilota fabrycznego znajdującego się na wyposażeniu samochodu. W 
tym celu należy  nacisnąć przycisk pilota służący do zamykania samochodu. Centralny zamek zablokuje drzwi samochodu. 
System alarmowy zostanie załączony co jest sygnalizowane bardzo szybko mrugającą  diodą  przycisku PA/LED (uzbrajanie 
alarmu) . Po 15 sekundach dioda PA/LED zaczyna migać krótkimi impulsami. System wszedł w stan czuwania. 

WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO (pilot fabryczny – opcja dla Q-SAFE can)
Wyłączenie systemu alarmowego również dokonuje się za pomocą pilota fabrycznego. W tym celu należy nacisnąć przycisk 
pilota służący do otwierania samochodu. Drzwi zostają odblokowane. Dioda  przycisku PA/LED zgaśnie. System alarmowy 
zostanie wyłączony.

AUTOMATYCZNE PONOWNE ZAŁĄCZENIE (OPCJA)
Funkcja ta zabezpiecza użytkownika przed przypadkowym wyłączeniem systemu tzn. jeśli zostanie naciśnięty  przypadkowo 
klawisz pilota i system zostanie wyłączony bez wiedzy właściciela np. przy wkładaniu kluczy do kieszeni, przez bawiące się 
dziecko. Wówczas system automatycznie po 30 sekundach załączy się. Sygnalizowane jest to przez mrugającą dioda LED. 
Natomiast jeśli w ciągu 30 sekund po wyłączeniu system wykryje zmianę stanu czujników (otwarcie drzwi lub klap bagażnika, 
silnika, włączenie stacyjki ) funkcja ponownego załączenia zostaje wyłączona. Dioda LED przestaje migać. Istnieje możliwość 
ustawienia  również automatycznego załączenia systemu po wyjściu z samochodu.

AUTOMATYCZNE TESTOWANIE AUTOALARMU
System  przechodzi  w  stan  czuwania  po  15  sekundach  od  chwili  jego  załączenia.  Opóźnienie  to  pozwala  na  wyjście  z 
samochodu i przeprowadzenie testu sprawności poszczególnych obwodów wejściowych. Aktywność czujnika spowoduje, że 
dioda LED świecić będzie w sposób ciągły. Po 15 sekundach system wyłączy uszkodzony obwód, po czym przejdzie w stan 
czuwania. Syrena krótkimi impulsami zasygnalizuje, który obwód jest uszkodzony. 
1 impuls syreny               – czujnik drzwi  
2 impulsy syreny – czujnik klapy lub bagażnika
3 impulsy syreny – czujnik  dodatkowy
5 impulsów syreny – włączenie stacyjki w stan zapłon
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POWIADOMIENIE O WZBUDZENIU AUTOALARMU  WEWNĘTRZNEGO Q-SAFE
Wzbudzenie się autoalarmu Q-SAFE wygeneruje powiadomienie do właściciela w formie:
● SMS-a  z podaniem źródła alarmu, rejonu znajdowania się samochodu i danych GPS
●  zadzwonienia  do właściciela (odebranie połączenia umożliwia natychmiastowy odsłuch  kabiny samochodu)   

2.6  FUNKCJA PANIC
W sytuacji zagrożenia, porwania samochodu z kluczykami i pilot PITem można włączyć funkcję panic z dowolnego telefonu 
komórkowego wysyłając SMS-a pod numer telefonu zamontowanego urządzenia Q-SAFE o treści:
 Admin panic+  
Zostaną  natychmiast  uruchomione kierunkowskazy,  syrena  z  30 sekundowym opóźnieniem oraz wyzwolony immobilizer. 
Jednak   porywacz   z  załączoną  syreną  i  kierunkowskazami  może  nadal  jechać  samochodem do pierwszego wyłączenia 
stacyjki. Wyłączenie silnika powoduje włączenie immobilizera  i ponowne uruchomienie samochodu jest niemożliwe. Syrena i 
kierunkowskazy są cały czas załączone do momentu otrzymania przez urządzenie Q-SAFE SMS-a o treści:
Admin panic- 

2.7  FUNKCJA SZUKANIA SAMOCHODU NA PARKINGU 
Clip  (bezpłatne  połączenie  telefoniczne  z  telefonu  uprawnionego  z  numerem  Q-SAFE  rozłączone  zaraz  po  uzyskaniu 
potwierdzenia  połączenia)  można  wykorzystać  do  szukania  samochodu  na  parkingu.  Wykonanie  clipa  spowoduje 
wygenerowanie  dziesięciu  impulsów   kierunkowskazami  samochodu.  Istnieje  możliwość  ustawienia  ilości  impulsów 
generowanych przez kierunkowskazy i dodatkowo przez syrenę (patrz programowanie). Należy pamiętać, że clip spowoduje 
czasowe wyłączenie autoalarmu Q-SAFE (na 30 sekund)  i immobilizera Q-SAFE (na 45sekund). Jednak po upływie tych 
czasów,  jeśli  nie  wejdziemy do  samochodu,  autoalarm  i  immobilizer  Q-SAFE-a  załączą  się  ponownie.  Clip  nie  steruje 
centralnym zamkiem, więc nie spowoduje otwarcia samochodu.     

2.8 FUNKCJA PODSŁUCH
Q-SAFE umożliwia  podsłuch  dźwięków w kabinie  samochodu  np.  słychać  w telefonie  wyjącą  syrenę,  pracujący silnik, 
prowadzoną rozmowę itp. Jednak  zrozumienie  rozmowy jest możliwe jeśli  jest prowadzona blisko mikrofonu odsłuchowego 
(w odległości nie większej niż  15cm). W przypadku, gdy przewód mikrofonu przechodzi blisko anteny GSM lub telefon 
pracuje  pełną  mocą  (granica  zasięgu)  odsłuch  może  być  zakłócony.  Jeśli  chcemy  uzyskać  połączenie  (odsłuch)  należy 
zadzwonić pod numer Q-SAFE i po ok. 10 sekundach uzyskamy połączenie. Jeśli samochód ma włączony silnik połączenie 
jest natychmiastowe. W sytuacji gdy, Q-SAFE na skutek alarmu wygeneruje powiadomienie w postaci dzwonienia można 
odebrać połączenie i przez jedną minutę prowadzić podsłuch. Połączenia podsłuch (audio) z Q-SAFE można wykonać tylko z 
telefonu uprawnionego, którego numer został wpisany do pamięci Q-SAFE.  

Uwaga!! Numer telefonu właściciela, z którego wysyła się komendy lub dokonuje odsłuchu nie może być numerem 
zastrzeżonym (ukrytym). Musi się pojawiać na wyświetlaczu telefonu do którego się dzwoni.

2.9  WPROWADZENIE PIN KODU
Pin kod wprowadza się przy pomocy  przycisku autoryzacji PA/LED oraz wewnętrznego głośnika.  Kod serwisowy składa się 
z dwóch liczb. Pierwsza liczba może przyjmować wartość od 1 do 15 a druga od 0 do15.  Wprowadzenie pin kodu należy 
wykonać w następujący sposób:
● nacisnąć PA/LED tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra pin kodu. Odstęp między naciśnięciami nie powinien być większy 

niż 1.5 sekundy.
● czekać ok. 1.5 sekundy aż system potwierdzi impulsem wewnętrznego głośnika i  diody LED zapamiętanie pierwszej 
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cyfry. Potwierdzenie nie oznacza, że cyfra jest właściwa.
● nacisnąć PA/LED tyle razy ile wynosi druga cyfra pin kodu 
● czekać ok. 1.5 sekundy aż system potwierdzi impulsem wewnętrznego głośnika i diody LED zapamiętanie drugiej cyfry. 

Potwierdzenie nie oznacza, że cyfra jest właściwa.
Wprowadzony  właściwy  kod  zostanie  potwierdzony  przez  wewnętrzny  głośnik  czterema  krótkimi  impulsami.   System 
alarmowy  zostaje wyłączony.
Błędny kod nie jest potwierdzany. Wpisanie ośmiu błędnych kodów pod rząd powoduje zablokowanie wyłącznika PA/LED na 
około 30 sekund, oraz  wygenerowanie powiadomienia SMS-em na numer właściciela (UNR0). 

2.10  STAN SERWIS – WYŁĄCZENIE AWARYJNE
Wyłączenie  serwisowe  stosować  przy  każdorazowym  oddawaniu  pojazdu  do  serwisu  celem  naprawy  lub  przeglądu. 
Umożliwia  to  pozostawienie  pilota  z  kluczami  w  stacji  obsługi  bez  obawy  wykonania  przez  nieuczciwego  pracownika 
dodatkowego pilota,  przypadkowego załączenia funkcji antyporwaniowej alarmu przy prowadzonych pracach serwisowych. 
Stan serwis wprowadzamy w następujący sposób:
● wprowadzić kod przyciskiem autoryzacji PA/LED
● po usłyszeniu potwierdzenia wprowadzenia właściwego kodu (cztery impulsy wewnętrznego głośnika) nacisnąć PA/LED 

na ok. 5 sekund do momentu potwierdzenia przez wewnętrzny głośnik dwoma długimi impulsami.
Stan serwis dioda LED sygnalizuje długimi impulsami. Wyjście z stanu serwis odbywa się w identyczny sposób.
Jeśli  autoalarm wyposażony jest  w  syrenę  z  własnym  zasilaniem kluczykową  to  po  wprowadzeniu  kodu  należy  syrenę 
wyłączyć kluczykiem. Zamek mechaniczny umieszczony jest w obudowie syreny. Wyjście ze stanu serwis odbywa się poprzez 
wprowadzenie kodu w identyczny sposób jak przedstawiono to powyżej oraz załączeniu syreny z własnym zasilaniem. Jeśli 
system alarmowy współpracuje z cyfrowa syreną wówczas syrena jest wyłączana i załączana w sposób automatyczny.
Stan serwis można włączyć / wyłączyć przy pomocy SMS-a o treści:
Admin ser+       włączenie stanu serwis
Admin ser-       wyłączenie stanu serwis

2.11  ZMIANA PIN KODU 
Użytkownik posiada możliwość dokonania zmiany PIN kodu ustawionego przez producenta.
Ustawienie odbywa się SMS-em. Należy wysłać SMS o treści:  Admin pin 4 5 (gdzie liczby 4 5 są przykładowe). Pierwsza 
liczba może przyjmować wartość od 1 do 15 a druga od 0 do15. 

2.12  MODUŁ GPS (opcja) 
Q-SAFE może być wyposażony w moduł GPS. Wówczas oprócz lokalizacji podawanej przez operatora GSM mamy dane 
geograficzne  położenia  samochodu,  prędkość  samochodu  oraz  czas  ostatniego  prawidłowego  odczytu.  Moduł  GPS  jest 
włączony w sposób ciągły tylko w czasie pracy silnika. Natomiast po wyłączeniu stacyjki, oraz po odłączeniu akumulator 
samochodowego, GPS jest włączony cyklicznie co 8 minut na czas 2 minut w celu aktualizacji danych. W sytuacji kradzieży 
samochodu za pomocą lawety (stacyjka wyłączona lub akumulator samochodowy odłączony) istnieje możliwość włączenia 
ciągłej pracy modułu GPS za pomocą SMS-a wysłanego pod numer telefonu Q-SAFE o treści:
Admin WLK+   włączenie ciągłe GPS
Admin WLK-    wyłączenie ciągłej pracy GPS 
Włączenie GPS powoduje zwiększony pobór prądu z akumulatora samochodowego, oraz skrócenie czasu pracy Q-SAFE przy 
zasilaniu tylko z baterii wewnętrznej.

ODCZYT LOKALIZACJI POŁOŻENIA SAMOCHODU i AKTUALNEJ PRĘDKOŚCI PORUSZANIA
W każdej chwili możemy dokonać odczytu położenia samochodu za pomocą SMS-a o treści:
Admin pgr     w odpowiedzi otrzymamy raport z ostatnich 24 godzin, oraz aktualny stan samochodu z podaniem ostatniej 
zapisanej lokalizacji i prędkości. 
lub
Admin rej      w odpowiedzi otrzymamy ostatnią zapisaną lokalizację i prędkość poruszania się samochodu.
Jeśli Q-SAFE jest wyposażony w GPS to na podstawie danych geograficznych otrzymanych z Q-SAFE-a możemy 
zlokalizować samochód przy pomocy nawigacji lub na mapach umieszczonych w internecie np. na stronie 
http://maps.google.pl/  
W okienku pojawiającym się na stronie należy wprowadzić dane geograficzne np.:   50.2906N 18.9315E    i kliknąć myszą 
przeszukaj mapy.  Warunki korzystania z Map Google określone są na stronie:   http://maps.google.pl/help/terms_maps.html  
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Rejon:
Trasa Toruńska
Targówek
GPS: 12:02
50.2906N
18.9315E
Predkosc: 136kmh

Admin rej
Rejon:
pl. Konstytucji
W arszawa
GPS: 9:19
50.2928N
18.9555E
Predkosc: 0kmh

http://maps.google.pl/
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POWIADOMIENIE O PRZEMIESZCZENIU SAMOCHODU (opcja)
Q-SAFE  z  modułem  GPS  zapewnia  również  ochronę  przed  kradzieżą 
samochodu  za  pomocą  lawety.  Przemieszczenie  się  samochodu  na  odległość 
większą niż 1 km,  prędkością większą niż 20 km/godz. i trwające co najmniej 
30 sekund przy wyłączonym silniku spowoduje wygenerowanie powiadomienia 
do właściciela. Należy jednak pamiętać, że moduł GPS na postoju (wyłączony 
silnik) pracuje tylko w określonym czasie, dlatego powiadomienie może zostać 
wygenerowane  dopiero  po  kilkunastu  minutach.  Funkcja  jest  wrażliwa  na 
zakłócenia GPS (wyładowania, zaniki sygnału itp.), dlatego może wygenerować 
fałszywe  powiadomienia.  Jeśli  chcemy,  aby  Q-SAFE  wygenerował  alarm  z 
powiadomieniem lub samo powiadomienie już w chwili podnoszenia samochodu 
(ochrona kół) lub
wciągania na lawetę należy dodatkowo w samochodzie zainstalować  czujnik zmiany położenia DPS.

2.13  FUNKCJA  BLOKOWANIA CZUJNIKÓW
Istnieje możliwość czasowego zablokowania generowania alarmu, powiadomienia  wywołanych przez  moduł GPS lub czujnik 
DPS. Taka konieczność może nastąpić w czasie przewożenia samochodu np. na promie, platformie kolejowej, lawecie lub w 
trakcie wymiany kół. W tym celu należy wysłać SMS o treści:
  Admin BLC
Wejścia  zostaną  zablokowane  do  czasu  włączenia/wyłączenia  autoalarmu Q-SAFE,  immobilizera  Q-SAFE lub  włączenia 
silnika  na  ok.  1  minutę.   Uwaga!  pilot  PIT  może  skasować  działanie  funkcji  BLC  jeśli  jest  na  granicy  zasięgu 
(załączenie/wyłączenie immobilizera Q-SAFE).  

2.14  RAPORT DOBOWY
Q-SAFE automatycznie co 24 godziny wysyła SMS-em raport, czyli podsumowane zjawisk zachodzących w samochodzie w 
trakcie ostatniej doby oraz aktualny stan samochodu. Brak raportu może oznaczać koniec ważności karty SIM, brak środków 
na karcie SIM, brak zasięgu, uszkodzenie systemu.
Przykładowy raport:
Raport 24h:  AL+/ IM+/ PW: 15/ RT: 22/ LK: 58/ SK: 12 (-)/ GP:17(-)/SY: 2/ AKS:12.73V/ZG:5/Rejon: Chorzów Plac  
Matejki /GPS 13:40 /50.2927N /18.9550E  0kmh
 Gdzie:
● AL+   - oznacza, że autoalarm  Q-SAFE w chwili wysyłania raportu jest w stanie czuwania 
● IM+   - oznacza, że  immobilizer Q-SAFE w chwili wysyłania raportu jest w stanie uzbrojonym 
● PW:15    - oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin Q-SAFE spowodował wygenerowanie  15 

powiadomień SMS-em np. system alarmowy w samochodzie był 13 razy wzbudzony i 
akumulator samochodowy został  odłączony i ponownie podłączony.

● RT:22  -  oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin stan wejść rejestrujących zmienił się 22 razy 
np. otwarcie wlewu paliwa, przekroczenie zadanej prędkości jazdy, zadanych obrotów silnika, 

● LK:58 - oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpiła zmiana lokalizacji 58 razy (pozycja 
LK w raporcie pojawia się gdy Q-SAFE pracuje bez GPS).

● SK:12(-) - oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin silnik samochodu był  12 razy załączony i 
wyłączony. Minus w nawiasie oznacza, że aktualnie stacyjka jest wyłączona. Natomiast plus 
oznacza, że jest włączona

● SY:2 – oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpiło  wyłączenie i załączanie urządzenia 
Q-SAFE  lub nastąpił reset urządzenia Q-SAFE na skutek zaników zasilania.

● GP:17(-) - oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin GPS zapisał do pamięci 17 pozycji 
geograficznych. Minus w nawiasie oznacza, że aktualnie odbiornik GPS jest wyłączony. 
Natomiast plus oznacza, że jest włączony (pozycja  GP w raporcie pojawia się gdy Q-SAFE 
pracuje z GPS).

● AKS:12.73V - oznacza, że napięcie akumulatora samochodowego w chwili wysyłania raportu wynosi 12.73V
● ZG:3 – oznacza zasięg sieci GSM wynosi 3 w skali 2 do 6 
● Rejon: Chorzów, Plac Matejki - oznacza, że samochód w chwili wysyłania raportu jest w rejonie  Chorzowa ,Plac Matejki 

(w sieci ERA rejon: miejscowość, dzielnica, ulica, w PLUS i ORANGE tylko miejscowość).
● GPS 13:40 

50.2927N 18.9550E  0kmh Moduł GPS podaje  czas ostatniego właściwego odczytu  danych geograficznych i prędkość 
poruszania się samochodu.
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Q-SAFE
W zbudzony
(PRZEMIESZCZENIE)
Rejon:
Stare Miasto
W arszawa
GPS:14:56
50.2772N 18.9610E

Raport:
AL+
IM+
PW :15
RT:22
SK:12(-)
GP:17(-)
SY:2
AKS:12.73V
ZG:5
Rejon:
pl. Matejki Chorzow
GPS:13:40
50.2927N 18.9550E 0kmh
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2.15  HISTORIA ZDARZEŃ - MAIL (OPCJA)
System Q-SAFE może przez łącze internetowe przesyłać historię zdarzeń (włączenie/wyłączenie stacyjki, zmiana lokalizacji – 
dane z GPS i dane operatora GSM, przekroczenie zadanych obrotów,  przekroczenie zadanej prędkości, wzbudzeń autoalarmu 
z  podaniem daty i  godziny) na  adres  mailowy właściciela.  Historia  zdarzeń  jest  zapisana  w pliku  tekstowym w postaci 
załącznika do maila, który można otworzyć w notatniku, MS-office lub openoffice. Historia zdarzeń  może być wysyłana 
automatycznie w zaprogramowany dzień i zawierać dane z określonego okresu np. w każdy poniedziałek i zawierać historię z 
poprzedniego tygodnia. Istnieje możliwość  wysłania maila na żądanie z określeniem okresu i czasu.
        
2.16 SPRAWDZENIE STANU KONTA I CZASU WAŻNOŚCI KARTY SIM 

● ERA tak tak
W celu sprawdzenia należy wysłać SMS  na numer Q-SAFE o treści:
Admin WCL *101#
W odpowiedzi otrzymamy stan i ważność karty SIM 

● Orange POP
W celu sprawdzenia należy wysłać SMS  na numer Q-SAFE o treści: 
Admin WCL *124*#
W odpowiedzi otrzymamy stan karty SIM 

2.17  PROGRAMOWANIE
System Q-SAFE programuje się przy pomocy komend wysyłanych SMS-ami z dowolnego telefonu (znając hasło dostępu i 
numer telefonu) na numer telefonu zabudowanego w urządzeniu Q-SAFE. 
Połączenia audio (odsłuch) są możliwe tylko dla numerów telefonów zapisanych w pamięci Q-SAFE. 

Uwaga!! Numer telefonu, z którego wysyła się komendy lub dokonuje odsłuchu nie może być numerem zastrzeżonym 
(ukrytym). Musi się pojawiać na wyświetlaczu telefonu do którego się dzwoni.

Format komendy: <hasło>_<komenda>_[parametry]
<hasło> – identyfikator użytkownika. Musi być zachowana pisownia małe duże litery (hasło domyślne 
Admin)
<komenda>  - polecenie co ma zrobić, ustawić. Nie musi być zachowana pisownia małe duże litery
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Admin wcl *124*#

Admin wcl *101#
Odebrana odpowiedz:
Kwota brutto 
53.07PLN
polacz. wychodz. Do 
12-07-2009.+1 mies. na 
odbieranie.   

Odebrana odpowiedz:
Stan konta w
Nowym  POP
wynosi: 50.00 PLN
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[parametr]  -  określa rodzaj zmiany. Parametr nie występuję w każdej komendzie. Nie musi być zachowana 
pisownia małe duże litery.

Pomiędzy hasłem a komendą musi być wpisany odstęp (spacja), przed parametrem może być odstęp (spacja), ale nie jest 
wymagany.

Przykładowy SMS np.:

 numer telefonu Q-SAFE/DOM parametr (np. + , - , numer telefonu)

hasło: słowo „Admin” należy 
zachować pisownie liter małe duże odstęp (spacja)

.
   odstęp(spacja) Komenda np. 

UNR1– zachowanie pisowni liter 
duże / małe nie jest wymagane

Urządzenie obsługuje 24 użytkowników:
0 – administrator – (a) - domyślne hasło Admin
1 – użytkownik (kierowca )1  – (kr) -  domyślne hasło Haslo1
2 – użytkownik (kierowca) 2  – (kr) -  domyślne hasło  Haslo2
3 – użytkownik (kierowca) 3  – (kr) -  domyślne hasło  Haslo3
...................................................................................................
23- użytkownik (kierowca) 23  – (kr) -  domyślne hasło  Haslo23

KOMENDY

● Opis:
Ustawienie numerów  telefonów, do których Q-SAFE będzie wysyłał informacje  o zdarzeniach 
(wzbudzenie, uszkodzenia, raporty) i odbierał połączenia, clipy.

Dostępna dla: (a)
Skróty: UNR
Parametry: <który pozycję zmieniać (0-23)> [numer telefonu – brak numeru oznacza numer, z którego wysłano 

SMSa]
Np: Admin UNR0 +48123456789 lub Admin UNR0   (właściciel)

Admin UNR1 +48144446722  (kierowca 1o numerze telefonu +48144446722)
Admin UNR2 +48144423456  (kierowca 2 o numerze telefonu +48144423456)

● Opis:
Kasowanie numeru 

Dostępna dla: (a)
Skróty: UNR
Parametry: <który numer skasować (0-23)>
Np: Admin UNR1-  skasowanie numeru na pozycji 1

Admin UNA 2- 3- skasowanie numeru na pozycji 2 i 3

● Opis:
Odczytanie ustawionego numeru

Dostępna dla: (a)
Skróty: UNR?
Parametry: <który numer odczytać (0-23)>
Np: Admin UNR1?

● Opis:
Odstraszanie panic (włączenie syreny i kierunkowskazów)

Dostępna dla: (a,kr– pod warunkiem że jest zalogowany)
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Admin unr1 +48602xxxx
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Skróty: PANIC
Parametry: [+(plus)  włączenie trybu PANIC] lub [ –(minus) wyłączenie trybu PANIC]
Np: Admin PANIC+  włączenie przez administratora (właściciela), 

Admin PANIC-   wyłączenie przez administratora  (właściciela) 
Haslo1 PANIC+  włączenie przez kierowcę numer 1 jeśli jest zalogowany
Haslo1 PANIC-  wyłączenie przez kierowcę numer 1 jeśli jest zalogowany

● Opis:
Odczyt aktualnego rejonu - lokalizacji 

Dostępna dla: (a,kr– pod warunkiem że jest zalogowany)
Skróty: REJ
Parametry:
Np: Admin REJ  - pytanie o aktualny rejon 

● Opis:
Odczytanie pamięci zdarzeń PW, LK, SK, RT, GP. Umożliwia odczytanie zarejestrowanych zdarzeń z 
pamięci z określonego okresu czasowego – według daty. 

Dostępna dla: (a)
Skróty: HZD
Parametry: <PW – żądanie odczytu zdarzeń powiadamiających SMS-em np. wzbudzenie alarmu>

<LK – żądanie odczytu zdarzeń zmiany lokalizacji>
<SK – żądanie odczytu zdarzeń włączenia/wyłączenia stacyjki>
<RT – żądanie odczytu zdarzeń wejść rejestrujących>
<GP – żądanie odczytu zdarzeń wpisu danych geograficznych z GPS>
<data początku/końca przedziału> 

Np: Admin HZD PW 10.04.05 13.04.05 odczyt stanów systemu alarmowego od 10 do 13 kwietnia 2005 z 
podaniem godziny, daty i źródła
Admin HZD SK 13.4 odczyt wszystkich załączeń i wyłączeń silnika dnia 13.04. z podaniem godziny, daty 
załączenia i wyłączenia silnika
 Admin HZD LK  odczyt wszystkich lokalizacji z bieżącego dnia

● Opis:
STAN SERWIS. Umożliwia czasowe wyłączenie urządzenia.  W tym czasie urządzenie nie analizuje 
wejść, nie można sterować wyjściami, nie są generowane raporty o stanie i awariach urządzenia. W 
stanie serwis można  dokonywać zmian ustawień urządzenia, odczytywać dane z pamięci. Funkcję 
należy włączyć przy naprawach samochodu. 

Dostępna dla: (a)
Skróty: SER
Parametry: [+ (plus) włączenie trybu serwisowego]

[- (minus) wyłączenie trybu serwisowego]

Np: Admin SER+  włączenie trybu serwisowego
Admin SER-  wyłączenie trybu serwisowego

● Opis:
Pełne uśpienie – zdalne wyłączenie przy pomocy SMS-a.  Komenda  powoduje, zdalne wyłączenie 
urządzenia. Stan ten  będzie trwał do czasu  podłączenia  akumulatora samochodowego. Funkcję 
należy stosować przy naprawie samochodu wymagającej długiego okresu  odłączenia akumulatora np. 
przy naprawach blacharskich lub w trakcie długiego postoju z odłączonym akumulatorem.

Dostępna dla: (a)
Skróty: WUS
Parametry:
Np: Admin  WUS  wyłącz urządzenie

● Opis:
Zmiana hasła użytkownika 

Dostępna dla: (a)  
Skróty: UHA
Parametry: <numer użytkownika_(0-23) > <nowe hasło>

nowe hasło 4-15 znaków, nie może zawierać znaku spacji, ani zaczynać się od znaku ?

14/34



Q-SAFE ver._1.3.0.0   09.02.2009

Np: Admin  uha1 Nowehaslo1  zmiana hasła uzytkownika 1 (z Haslo1 na Nowehaslo1)
Admin uha3 Nowehaslo3  zmiana hasła użytkownika 3 (na Nowehaslo3)
Admin uha0 Nowehaslo  zmiana własnego hasła przez administratora(z Admin na Nowehaslo)

● Opis:
Raport dobowy - podaje zjawiska zachodzące w samochodzie w trakcie ostatnich 24godzin. Raport 
generowany jest  automatycznie co 24 godziny lub w każdej chwili na żądanie komendą. 

Dostępna dla: (a)
Skróty: PGR
Parametry:
Np: Admin PGR

● Opis:
Ustalenie godziny  raportu dobowego (ustawienie fabryczne 20:00)

Dostępna dla: (a)
Skróty: PGR
Parametry: [Aa:Bb]
Np: Admin PGR 7:00  ustalenie raportu na godzinę 7:00

Admin PGR-  wyłączenie raportu
Admin PGR 20:00 włączenie raportu na godzinę 20:00

 
● Opis:

Ustawienie daty i czasu – synchronizacja z datą i czasem operatora GSM. Należy wykonać po awarii 
zasilania (brak akumulatora samochodowego i baterii wewnętrznej) lub  w przypadku zniekształcenia 
daty na skutek zakłóceń.    

Dostępna dla: (a,kr – pod warunkiem, że jest zalogowany)
Skróty: PDT
Parametry:
Np: Admin PDT   - ustawienie daty

● Opis:
Odczytanie daty – odczyt aktualnej daty i czasu systemu

Dostępna dla: (a,kr – pod warunkiem, że jest zalogowany)
Skróty: PDT?
Parametry:
Np: Admin PDT?   - odczyt daty    

● Opis:
Włączenie lokalizacji GPS w sposób ciągły

Dostępna dla: (a,kr – pod warunkiem, że jest zalogowany)
Skróty: WLK
Parametry: [+ (plus) włączenie wyjścia]

[- (minus) wyłączenie wyjścia]
Np: Admin WLK+   włączenie GPS w sposób ciągły    

● Opis:
Czasowe blokowanie czujników (DPS, przemieszczenie)

Dostępna dla: (a,kr – pod warunkiem, że jest zalogowany)
Skróty: BLC
Np: Admin BLC   włączenie blokady czujników 

● Opis:
Blokowanie wysyłania automatycznie zaprogramowanych raportów, przekierowań, maili w roamingu 
(za granicą). Fabrycznie blokowanie jest załączone. Funkcja nie ma wpływu na powiadomienia 
wywołane alarmem lub awarią. Funkcja dostępna od wersji  oprogramowania  1.1.1.0    

Dostępna dla: (a)
Skróty: BLR
Parametry: [+ (plus) włączenie blokowania]

[- (minus) wyłączenie blokowania]
Np: Admin BLR-   wyłączenie blokowania, oznacza, że Q-SAFE w roamingu, będzie generował raporty, 
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przekierowania, maile identycznie jak w Polsce   

● Opis:
Konfiguracja szukania na parkingu – clip. Określenie ilości impulsów syreny i kierunkowskazów

Dostępna dla: (a)
Skróty: KPA
Parametry: <ilość mignięć kierunkowskazami >  <ilość impulsów syreną >
Np: Admin KPA  k10 s5   oznacza ilość impulsów kierunkowskazów 10, ilość impulsów syreny 5

 (nastawa fabryczna KPA k10 s0)
● Opis:

Logowanie/wylogowanie użytkownika (kierowcy)
Zalogowanie użytkownika (kierowcy innego niż właściciela) powoduje automatyczne nadanie uprawnień 
kierowcy do odsłuchu, sterowania Q-SAFE clipem, otrzymywania SMS-a i połączenia audio w przypadku 
wzbudzenia alarmu, oraz dostępu do niektórych komend. Logowanie może być przy pomocy SMS-a lub 
automatyczne przez pilot PIT. Fabrycznie zalogowany jest właściciel, czyli osoba wpisana na listę 
uprawnionych telefonów o numerze 0 (zero). Jeśli chcemy logować  innych kierowców ich numery 
telefonów należy wpisać do Q-SAFE na pozycje np. 1,2,3...23 przy pomocy instrukcji UNR1, UNR2, 
UNR3...UNR23, a następnie w chwili zmiany kierowcy wykonywać przelogowanie korzystając z instrukcji 
LOG     

Dostępna dla: (a)
Skróty: LOG
Parametry: <numer użytkownika (1-23)>  
Np:  Admin LOG1  zalogowanie kierowcy 1 o numerze telefonu wpisanego na pozycję 1 przez instrukcję UNR1 

Admin LOG2   zalogowanie kierowcy 2 o numerze telefonu wpisanego na pozycję 2 przez instrukcję UNR2
Admin LOG3   zalogowanie kierowcy 3 o numerze telefonu wpisanego na pozycję 3 przez instrukcję UNR3
Admin LOG0  ponowne zalogowanie właściciela
Admin log- (znak minus)  oznacza logowanie automatyczne przez pilot PIT – identyfikator będący w 
posiadaniu właściciela i każdego z kierowców. Osoba w zasięgu jest zalogowana automatycznie. Jeśli kilka 
osób jest w zasięgu wówczas zalogowana jest osoba, której pilot PIT pierwszy został rozpoznany. 
Przelogowanie na inną osobę następuje po 60 sekundach po zaniku sygnału z aktualnie zalogowanego.     

2.18 PRZYKŁADOWE USTAWIENIA URZĄDZENIA Q-SAFE
Przykład 1: (klient indywidualny) - kierowca, administrator – właściciel pojazdu. Należy wykonać następujące czynności:
● Dopisać do książki telefonicznej właściciela numer telefonu Q-SAFE z numerem rejestracyjnym samochodu  tak aby był 

na pierwszym miejscu np.
 AA Q-SAFE-SK2064X 

● Wysłać SMS z telefonu właściciela  do Q-SAFE o treści:
Admin unr0 (0 – oznacza zero) ustalenie powiadamiania o awariach i raportach na numer telefonu właściciela 
powiadomienie SMS-em i dzwonieniem o wzbudzonym  alarmie, uprawnienie do odsłuchu kabiny i szukania na parkingu)

Jeśli chcemy, aby Q-SAFE powiadamiał SMS-em również inną osobę o wzbudzeniu alarmu należy wysłać SMS o treści:
Admin unr1 +48602xxxxxxx dopisanie innej osoby powiadamianej SMS-em o wzbudzeniu  alarmu np. współmażonka  o 
numerze telefonu +48602xxxxxx
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● Napisać jako szablony (w telefonie właściciela) treść SMS-ów, które mogą być wykorzystywane do kontroli samochodu 
np.
Admin panic+ załączenie funkcji panic 
Admin panic- wyłączenie funkcji panic
Admin pgr odczyt skróconych zdarzeń i aktualnej lokalizacji – rejonu i prędkości

3.  INSTRUKCJA KONSERWACJI

3.1  UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI Q-SAFE

BRAK ZASILANIA
Urządzenie  jest  zasilane z  akumulatora samochodowego. Po odłączeniu  akumulatora Q-SAFE  przechodzi  na zasilanie  z 
baterii wewnętrznej. Jednak zasilany jest tylko telefon i część elektroniki odpowiedzialna za komunikację. Możliwa jest tylko 
lokalizacja i odsłuch z kabiny. Wszystkie wejścia/wyjścia są nieaktywne. Każde odłączenie, podłączenie oraz rozładowanie 
akumulatora samochodowego jest monitorowane tzn. ADMINISTRATOR (właściciel) otrzymuje SMS-em komunikaty:
● odłączenie akumulatora - „Brak akumulatora samochodowego. Rejon: .......”
● podłączenie akumulatora - „Akumulator samochodowy podłączony(napięcie akumulatora w voltach). Rejon: .......”
● „Rozładowanie akumulatora samochodowego poniżej 11V (22V) (napięcie akumulatora w voltach)” Rejon .......”
 Należy sprawdzić :
● zaciski akumulatora samochodowego (+12V/24V masa)     
● zasilanie systemu Q-SAFE (złącze główne: + przewód czerwony , czarny masa)
● bezpieczniki  instalacji samochodowej  

FAŁSZYWE ALARMY
Przyczyną fałszywych alarmów są zazwyczaj źle wyregulowane (zbyt czułe) czujniki aktywne (czujnik dodatkowy) lub 
czujniki mechaniczne (wyłączniki krańcowe) - mały skok, korozja, zanieczyszczenia.

BATERIA WEWNĘTRZNA
Zaleca się wymianę baterii wewnętrznej co 3 lata.

4.  OGÓLNE OSTRZEŻENIA
Zabrania się dokonywania zmian lub uzupełnień nie zgodnych z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. Wykonanie 
zmian lub uzupełnień automatycznie unieważnia certyfikat montażu.
Wykorzystywanie urządzenia Q-SAFE do zatrzymywania samochodu w czasie jazdy jest zabronione -  niezgodne z 
przepisami UE. Może być przyczyną wypadku drogowego lub uszkodzenia podzespołów samochodu.   
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5.  ZNAK HOMOLOGACYJNY E
Znak homologacyjny E systemu umieszczono na górze obudowy centralki Q-SAFE.

6.  INSTRUKCJA MONTAŻU

Wykorzystywanie urządzenia Q-SAFE do zatrzymywania samochodu w czasie jazdy jest zabronione -  niezgodne z 
przepisami UE. Może być przyczyną wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu.

6.1  LISTA MODELI SAMOCHODÓW
Urządzenie Q-SAFE jest systemem uniwersalnym przeznaczonym do wszystkich samochodów posiadających instalację 12V 
lub 24V z minusem na masie. Rodzaj instalacji (12V/24V) jest wykrywany automatycznie.

6.2  TRYBY PRACY URZĄDZENIA Q-SAFE 
● Praca  – urządzenie monitoruje wszystkie wejścia, telefon załączony, pełna komunikacja z telefonem.
● Serwis -  urządzenie nie monitoruje wejść, nie wysyła żadnych komunikatów. Pełna komunikacja z telefonem. Można 

dokonać zmian ustawień i odczytać pamięć. 
● Wyłączenie - urządzenie nie monitoruje wejść, telefon wyłączony. Zegar czasu rzeczywistego pracuje. Tryb używany 

podczas  przechowywania  urządzenia  lub długotrwałej  naprawy samochodu z odłączonym akumulatorem.  Wyłączenie 
wykonuje  się  przyciskiem  PS   lub  SMS-em.  Wyjście  z  trybu  „wyłączenia”  automatycznie  po  podaniu  zasilania 
zewnętrznego lub przyciskiem PS. 

6.3 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA Q-SAFE  (KARTY SIM)
Jeśli w zestawie jest karta SIM wówczas możemy punkt 6.3 pominąć.  Karta SIM jest włożona do środka i odpowiednio 
przygotowana. Wystarczy wysłać jeden SMS w celu jej aktywacji (patrz uruchomienie Q-SAFE). Natomiast jeśli chcemy 
użytkować własną kartę SIM musimy ją odpowiednio przygotować.  
1.Przygotowanie ważnej karty SIM przeznaczonej do urządzenia Q-SAFE. 
Wykonaj następujące czynności:
● włóż kartę SIM do dowolnego telefonu komórkowego działającego z tą kartą
● wykonaj połączenie do dowolnego numeru 
● zmień pin kod na 1111 lub wyłącz go
● wyłącz przekierowania (pocztę głosową) u operatora  (ERA – wybierz z klawiatury i zadzwoń pod  ##002#  )
● włącz roaming  
● skasuj  zawartość karty SIM jeśli była wcześniej używana. 
2. Włożenie karty SIM do urządzenia 
 Kartę SIM umieszcza się wewnątrz urządzenia. W tym celu należy odkręcić cztery śruby, zdjąć dolną pokrywę obudowy i 
włożyć kartę SIM w podstawkę (patrz rysunek).
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6.4 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Uwagi !!1
● Podłączenie do instalacji 24V jest identyczne jak do instalacji 12V.
● Zasilanie +12V należy dopiero podłączyć po zakończeniu montażu.
● Nie podłączaj zasilania bez anteny GSM
● Antenę GSM odłączyć można dopiero po wyłączeniu urządzenia (punkt 6.6)
●   Aby system dobrze rozróżniał podawane komendy  bardzo istotnym jest sposób  podłączenia +12V/24V po 

stacyjce . tzn. napięcie  na przewodzie żółtym musi występować tylko w pozycji stacyjki  ZAPŁON  i 
ROZRUCH, natomiast nie może pojawiać się w pozycji stacyjki ACC.

Tryby pracy wejść
Wejścia mogą być skonfigurowane jako:
1. Powiadamiające (p) – oznacza to, że pojawienie się  sygnału aktywnego na wejściu powoduje zawsze wygenerowanie 

SMS-ów i dzwonienia i do zaprogramowanych numerów telefonów
2. Rejestrujące (r) – oznacza, że pojawienie się sygnału aktywnego na wejściu powoduje tylko wpis takiej zmiany  do 

pamięci bez zewnętrznych objawów.
3. Alarmowe (a) – oznacza, że pojawienie się sygnału aktywnego na wejściu wzbudza alarm wewnętrzny Q-SAFE 

(kierunkowskazy, syrena, włącza blokadę silnika) i generuje powiadomienie do właściciela SMS-em i dzwonieniem, tylko 
wówczas, gdy autoalarm jest uzbrojony  (stan czuwania) 

Charakterystyka wejść:
● wejście powiadamiające od syreny analogowej (skrót IS). Może pracować jako wejście rejestrujące lub alarmowe.  
● wejście  mikrofonowe  - powiadamiające od syreny cyfrowej (skrót MS) lub rejestrujące od czujnika obrotów (skrót OB)
● wejście  WD (skrót WD) - może być wejściem powiadamiającym, rejestrującym lub alarmowym. 
● wejście  WK (skrót WK) - może być wejściem powiadamiającym, rejestrującym lub alarmowym.
● wejście  WA/SK – wejście (powiadamiające, rejestrujące) lub wejście stacyjki (+12V/24V po zapłonie) - alarmowe.
● wejście czujnika dodatkowego (skrót CD)- może być wejściem powiadamiającym, rejestrującym lub alarmowym.
● wejście wirtualne PR (przemieszczenie) – generuje powiadomienie, gdy GPS wykryje przemieszczenie się samochodu przy 

wyłączonej stacyjce na odległość większą niż 1km z prędkością większą niż 20 km/godz. Wejście PR fabrycznie jest 
skonfigurowane jako rejestrujące, ale może pracować jako wejście alarmowe lub powiadamiające.

● wejście wirtualne PJ (prędkość jazdy)  – rejestruje do pamięci , gdy GPS wykryje prędkość jazdy samochodu większą niż 
ustawioną. Wejście PJ fabrycznie jest skonfigurowane jako rejestrujące, ale może pracować również jako wejście alarmowe 
lub powiadamiające.

● wejście wirtualne PK (przemieszczenie poza obszar koła) – generuje powiadomienie, gdy GPS wykryje przemieszczenie 
się samochodu poza wyznaczony promień koła. Wejście PR fabrycznie jest wyłączone. Może również pracować jako 
wejście rejestrujące lub alarmowe.

● wejście wirtualne SO (sabotaż czujnika obrotów)  – generuje powiadomienie w momencie uszkodzenia czujnika obrotów 
CZOB

Opis wejść (praca analogowa):
● WK (zielony) - wejście klapy (wejście alarmowe z opóźnieniem (0 do 45 sekund) , generuje wzbudzenie autoalarmu i 

wyzwolenie powiadomienia na zaprogramowane telefony gdy autoalarm jest uzbrojony lub zostanie wyzwolona funkcja 
antynapadowa)
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● WD/CAN  H  (pomarańczowo  zielony)  -  wejście  drzwi   (wejście  alarmowe  ,  generuje  wzbudzenie  autoalarmu  i 
wyzwolenie powiadomienia na zaprogramowane telefony, gdy autoalarm jest uzbrojony lub zostanie wyzwolona funkcja 
antynapadowa). Musi być podłączone do drzwi kierowcy.

● IS (fioletowy)  - wejście  powiadamiające (podanie plusa wyzwala powiadamianie na zaprogramowane telefony zawsze 
bez względu na stan autoalarmu, immobilizera lub antynapadu). Wejście przeznaczone do współpracy z autoalarmem 
fabrycznym lub innym urządzeniem, w którym pojawia się plus po wzbudzeniu.

● MS/OB  (pomarańczowy)  –  wejście  powiadamiające  mikrofonowe.  Przeznaczone  do  wykrycia  włączenia  się  syreny 
autoalarmu fabrycznego lub innego, gdy nie ma możliwości  podłączenia się elektrycznie przez wejście IS.  Mikrofon 
powinien być umieszczony jak najbliżej głośnika syreny i skierowany w jego kierunku.  Po zmianie konfiguracji 
wejście służy do pomiaru obrotów silnika.  

● +12V/24V (czerwony) – zasilanie 
● WA/SK (żółty) -  +12/24V po stacyjce
● Masa (czarny)
  
Opis wejść (praca cyfrowa – szyna can):
● WD/CAN H - wejście magistrali can H
● CAN L – wejście magistrali can L

Pozostałe wejścia bez zmian
Opis wyjść
● PP (czerwono - czarny)  - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em (ustawienie fabryczne) lub zasilanie czujnika 

dodatkowego po załączeniu autoalarmu Q-SAFE (patrz komenda KLW)
● PM  (niebieski)  –  sterowanie  klaksonem  (ustawienie  fabryczne),  podanie  masy  po  wysłaniu  komendy  SMS-em, 

sterowanie kierunkowskazami impulsowo. (patrz komenda KLW)
● KL (biało - czarny) -  sterowanie żarówkami kierunkowskazów lewa strona
● KP (biało -czarny)  - sterowanie żarówkami kierunkowskazów prawa strona
● Masa syreny (czarny lub czarno -fioletowy)
● Zasilanie syreny (czerwony lub czerwono - biały)
● Wyzwolenie syreny (biały) 

6.41 Schemat podłączenia Q-SAFE (ogólny). 

6.42  Schemat podłączenia Q-SAFE  (W samochodzie nie jest zainstalowany żaden autoalarm - dokładany, fabryczny. 
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Funkcjonalność Q-SAFE: autoalarm z powiadomieniem, immobilizer, antyporwanie z powiadomieniem, 
powiadomienie, panic, rejestrator, lokalizator GPS).   

uwaga!!
Jeśli WK wykorzystujemy jako wyłącznik maski lub wejście czujnika dodatkowego należy skonfigurować jako wejście 
alarmowe. (nastawa fabryczna – powiadamiające)
Komenda SMS:  Admin ktw wk a (SMS należy wykonać po wykonaniu punktu 6.51 i 6.52)

6.43 Schemat podłączenia Q-SAFE  (W samochodzie  jest zainstalowany  autoalarm  - dokładany lub fabryczny. 
Funkcjonalność Q-SAFE: immobilizer, antyporwanie z powiadomieniem, powiadomienie, panic, rejestrator, lokalizator 
GPS).  
Brak  sprzężenia Q-SAFE z istniejącym alarmem w samochodzie
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Sprzężenie Q-SAFE z istniejącym alarmem z możliwością sterowania syreną.

Sprzężenie Q-SAFE z istniejącym  alarmem z syreną cyfrową
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6.44 Schemat podłączenia Q-SAFE (W samochodzie  jest zainstalowany  autoalarm  - dokładany lub fabryczny. 
Funkcjonalność Q-SAFE: powiadomienie, panic, rejestrator, lokalizator GPS) 

Sprzężenie Q-SAFE z istniejącym alarmem z możliwością sterowania syreną.

Sprzężenie Q-SAFE z istniejącym  alarmem z syreną cyfrową
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6.45  Schemat podłączenia Q-SAFE (Funkcjonalność Q-SAFE:  rejestrator, lokalizator GPS)

6.4.6 Schemat sterowania klaksonem przez sygnał PM  (ustawienie fabryczne)

6.4.7 Schemat sterowania światłami awaryjnymi przez sygnał PM 

Należy wyjście PM odpowiednio skonfigurować SMS-em (patrz instrukcja KLW): 
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Admin  KLW PM3  opcja dla sterowania kierunkowskazami impulsowo (grupa VW, Volvo, BMW)
Admin  KLW PM2  opcja dla sterowania kierunkowskazami stała masa  

6.4.8  Schemat podłączenia czujnika DPS
Opis wyprowadzeń czujnika DPS:
Czarny – masa
Czerwony – zasilanie +12V (jeśli instalacja jest 24V wówczas należy zamontować wersję DPS/24V)
Niebieski – wyjście (podanie masy po zadziałaniu – impuls 4 sekundy)
Biały  - blokowanie (podanie plusa zasilania powoduje wyłączenie DPS) 

uwaga!!
● Jeśli Q-SAFE nie pracuje jako autoalarm wówczas aktywność czujnika DPS generuje tylko powiadomienie. Nastąpi to 

zawsze, gdy mamy wyłączoną stacyjkę i podnosimy samochód np. w czasie wymiany koła. 
● Jeśli WK wykorzystujemy jako wyłącznik maski (funkcjonalność autoalarmu  Q-SAFE załączona)  należy skonfigurować 

WK jako wejście alarmowe. (nastawa fabryczna – powiadamiające)
Komenda SMS:  Admin ktw wk a (SMS należy wykonać po wykonaniu punktu 6.51 i 6.52)

6.4.9  Schemat podłączenia czujnika ciśnienia – zbicia szyby (CCS) lub ultradźwiękowego (UD)

● Jeśli Q-SAFE  pracuje jako autoalarm wówczas wyjście PP może pracować jako zasilanie po włączeniu autoalarmu Q-
SAFE. Wyjście  PP może zasilać czujnik dodatkowy. W celu skonfigurowania wyjścia PP jako zasilające należy wysłać 
komendę :  Admin KLW PP1

● Jeśli WK wykorzystujemy jako wyłącznik maski (funkcjonalność autoalarmu  Q-SAFE załączona)  należy skonfigurować 
WK jako wejście alarmowe. (nastawa fabryczna – powiadamiające) Komenda SMS:  Admin ktw wk a 

● Zaleca się włączenie opóźnienia wzbudzenia Q-SAFE od wejścia WK. Jest to niezbędne, gdy szybko pochodzimy do 
samochodu i otwieramy drzwi lub bagażnik a pilot PIT nie zdążył jeszcze rozbroić autoalarmu. W tym celu należy wysłać 
komendę : Admin setup 11 15 (patrz tabela funkcjonalności Q-SAFE) 

● SMS-y należy wykonać po wykonaniu punktu 6.51 i 6.52
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6.4..10  Schemat podłączenia czujnika obrotów CZOB

Należy skonfigurować czujnik:
Komendy :

● Włączenie czujnika obrotów  SMS: Admin WOB + (SMS należy wykonać po wykonaniu punktu 6.51 i 6.52) 
● Ustalenie bieżących obrotów jako granicznych – włączyć silnik podnieść obroty do wartości granicznej i  wysłać 

SMS-a:  Admin UOB  (SMS należy wykonać po wykonaniu punktu 6.51 i 6.52)

6.4..11  Podłączenie odbiornika GPS
Odbiornik GPS jest załączony w sposób ciągły tylko w czasie pracy silnika – załączona stacyjka. Po wyłączeniu stacyjki 
(postój samochodu) lub w przypadku pracy na wewnętrznej baterii odbiornik GPS pracuje w cyklach 2 minuty włączony 
(odczyt pozycji i prędkości), 8 minut wyłączony. Jest to podyktowane minimalizacją poboru prądu na postoju. Na żądanie 
wysłane SMS-em moduł GPS może zostać włączony w sposób ciągły  lub mogą zostać ustawione inne przedziały czasu 
włączenia – wyłączenia. Wiąże się to jednak ze zwiększonym poborem prądu i krótszym czasie pracy baterii wewnętrznej.
Odbiornik GPS powinien być zamontowany tak aby przez części plastikowe lub szklane samochodu „widział niebo” tzn. był 
skierowany w kierunku nieba. Nie może być zamontowany pod częściami metalowymi.  
Uwaga!! 
Pierwsze odczyt z odbiornika GPS po zamontowaniu i podłączeniu do Q-SAFE może pojawić się dopiero po ok. 4 minutach. 
W tym celu należy:
● wyprowadzić samochód z pomieszczeń 
● włączyć silnik
● odczekać ok. 4 minuty lub do czasu, aż czerwona dioda LED w odbiorniku GPS zapali się w sposób ciągły
● dokonać odczytu lokalizacji w celu sprawdzenia działania przez komendę SMS-em:    Admin rej  (SMS należy wykonać 

po wykonaniu punktu 6.51 i 6.52)
Odbiornik GPS w obudowie posiada otwór, przez który widać diodę LED pokazującą następujące  stany pracy:
● dioda LED zgaszona - odbiornik GPS wyłączony 
● dioda LED mruga - odbiornik załączony, szukanie sygnału GPS, brak aktualnego odczytu pozycji i prędkości
● dioda LED zapalona ciągle – odbiornik załączony, odbiera sygnał GPS, odczytuje aktualną pozycję i prędkość 

6.5  ZAŁĄCZENIE, URUCHOMIENIE I SPRAWDZENIE PRZEZ INSTALATORA

6.51 Załączenie  urządzenia Q-SAFE.
Uwaga!!! Nie załączaj Q-SAFE-a bez podłączenia anteny GSM
Q-SAFE  załącza  się  AUTOMATYCZNIE  po  podaniu  zasilania  zewnętrznego  lub  przy  braku  zasilania  przyciskiem  PS. 
Przycisk należy trzymać tak długo (ok. 2 sekundy), aż zapali się dioda W/LED  na czas 1 sekundy. 
Po załączeniu urządzenia następuję sprawdzenie systemu (ok 5 sekund, dioda wygaszona), a następnie załączenie i logowanie 
telefonu (dioda W/LED co 4 sekundy generuje krótki impuls). Po zalogowaniu się telefonu do sieci GSM dioda W/LED co 4 
sekundy sygnalizuję ilością impulsów (w skali 2 do 6)  zasięg telefonu. Jeden impuls oznacza brak zasięgu, szukanie sieci. 
Dwa impulsy zasięg minimalny, sześć impulsów zasięg maksymalny. Aktualizacja sygnalizacji zasięgu co 2 minuty.
Dioda  W/LED  sygnalizuje  również  odbierane  i  wysyłane  SMS.  Odbieranie  jest  sygnalizowane  jednym 1  sekundowym 
impulsem, natomiast wysyłanie paczką krótkich impulsów.  

6.52  Aktywacja karty SIM ERA tak tak(jeśli jest na wyposażeniu urządzenia)
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Jeśli urządzenie jest załączone  i telefon zalogowany (LED miga 2 do 6 impulsów) aktywacja karty SIM odbywa się przez 
wysłanie SMS-a pod numer Q-SAFE/DOM o treści: Admin WCL
W odpowiedzi po ok. 70 sekundach otrzymamy SMS: Połączenie wykonane poprawnie

Oznacza to, że Q-SAFE/DOM wykonał połączenie do operatora ERA i aktywował kartę SIM
Jeśli karta była już wcześniej aktywowana wówczas Q-SAFE/DOM zadzwoni na telefon z którego został wysłany aktywujący 
SMS.

6.53  Testowanie przez instalatora
W celu sprawdzenia działania powiadomienia Q-SAFE/DOM instalator musi swój numer telefonu wpisać do pamięci Q-
SAFE/DOM. W tym celu musi wysłać SMS-a ze swojego telefonu do Q-SAFE/DOM o treści:
Admin unr0 (0 – oznacza zero) ustalenie powiadamiania o awariach i raportach na numer telefonu instalatora,
 powiadomienie SMS-em i dzwonieniem o wzbudzonym  alarmie, uprawnienie do odsłuchu

W odpowiedzi z Q-SAFE otrzyma informację, że jego numer jest wpisany do pamięci. Od tego momentu może robić 
wszystkie próby związane z wzbudzeniem alarmu włamaniowego, przeciwpożarowego, zanikiem sieci, uzbrojeniem / 
rozbrojeniem centralki alarmowej przy pomocy SMS-a itp. 
Po zakończeniu prób instalator musi wpisać do pamięci Q-SAFE numer telefonu właściciela. W tym celu należy postępować 
zgodnie z opisem w instrukcji obsługi w rozdziale „PRZYKŁADOWE USTAWIENIA URZĄDZENIA Q-SAFE lub ze 
swojego telefonu (instalatora) zaprogramować numer telefonu właściciela. Należy wysłać SMS o treści:
Admin unr0  +48xxxxxxxx
gdzie    +48xxxxxxxx  jest numerem telefonu właściciela
Jeśli chcemy dopisać następną osobę (np. żonę właściciela) powiadamianą przez Q-SAFE/DOM to wysyłamy SMS o treści:
Admin unr1  +48yyyyyyyy  
gdzie    +48yyyyyyyyyy  jest numerem telefonu żony właściciela.
Jeśli chcemy dopisać kolejną osobę (np. dziecko właściciela) powiadamianą przez Q-SAFE/DOM to wysyłamy SMS o treści:
Admin unr2  +48zzzzzzzzz  
gdzie    +48zzzzzzzzz  jest numerem telefonu dziecka właściciela.

Uwaga! Numer telefonu instalatora, właściciela  z którego wysyła się komendy lub dokonuje odsłuchu nie może być 
numerem zastrzeżonym (ukrytym). Musi się pojawiać na wyświetlaczu telefonu do którego się dzwoni.

6.6  WYŁĄCZENIE -WYMIANA KARTY SIM
Wyłączenie odbywa się  naciskając przycisk PS , aż  się dioda W/LED zacznie wolno mrugać. Jeśli Q-SAFE był w stanie 
wysyłania SMS-u, zapisu do pamięci to wówczas wyłączanie nastąpi z opóźnieniem, tzn. dopiero po wykonaniu tych operacji. 
W tym czasie dioda W/LED będzie sygnalizowała wolnym mruganiem stan oczekiwania na wyłączenie. Wówczas nie należy 
naciskać na przycisk PS.   Q-SAFE sam się wyłączy po wykonaniu aktualnych zadań. Kartę SIM należy wymieniać przy 
wyłączonym urządzeniu.
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 7.   KONFIGURACJA  Q-SAFE

7.1 Tabela numerów i uprawnień (ustawienia fabryczne)

Uwaga!! Numer telefonu, z którego wysyła się komendy lub dokonuje odsłuchu nie może być numerem zastrzeżonym 
(ukrytym).  Musi się pojawiać na wyświetlaczu telefonu do którego się dzwoni.

Charakterystyka użytkownika Uprawnienia 

1 2 3 4 5 6 7

NUMER 
UŻYTKOWNIKA 

HASŁO nr. komórki 
użytkownika

UNR

Uprawnienia do
powiadomienia o 

alarmach SMS (S)

Uprawnienia do
odsłuchu i 

sterowaniem clipem 
(C)

Uprawnienia do 
otrzymywania 

komunikatów  o 
uszkodzeniach (U)

Uprawnienia do
otrzymywania 
raportów (R)

0 Admin +48....... S+
(uprawnienia 
ustawione) 

C+
(uprawnienia 
ustawione)

U+
(uprawnienia 
ustawione)

R+
(uprawnienia 
ustawione)

1 Haslo1 +48....... S+
(uprawnienia 
ustawione)

C*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

U*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

R- 
(brak uprawnień)

2 Haslo2 +48...... S+
(uprawnienia 
ustawione)

C*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

U*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

R- 
(brak uprawnień)

3 Haslo3 S+
(uprawnienia 
ustawione)

C*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

U*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

R- 
(brak uprawnień)

4 Haslo4 S+
(uprawnienia 
ustawione)

C*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

U*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

R- 
(brak uprawnień)

5 Haslo5 S*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

C*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

U*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

R- 
(brak uprawnień)

....

23 Haslo23 S*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

C*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

U*
(pod warunkiem, że 

zalogowany)

R- 
(brak uprawnień)

Urządzenie może pamiętać 24 numery telefonów różnych użytkowników. Każdy użytkownik ma przyporządkowany numer 
(od 0 do 23),  hasło, numer telefonu komórkowego (patrz tabela kolumny 1do 3). Telefon użytkownika nie może być 
zastrzeżony. Następnie są w kolumnach 4-7 są przedstawione uprawnienia – co dany użytkownik może zrobić i z kim 
urządzenie będzie się kontaktować.
Każdy użytkownik może mieć następujące uprawnienia:

● kolumna 4 (skrót S – od SMS) -  kto otrzyma SMS w przypadku pobudzenia wejścia (powinien być aktualny 
kierowca) .

● kolumna 5 (skrót C – od clip)  - do kogo urządzenie zadzwoni po pobudzeniu wejścia, kto ma możliwość podsłuchu 
kabiny.

● kolumna 6 (skrót U – od uszkodzenia) – do kogo zostanie wysłany  SMS w przypadku awarii np. odłączenia lub 
rozładowaniu się akumulatora samochodowego.

● Kolumna 7 (skrót R – raporty) – do kogo będzie wysyłany raport dobowy  

Użytkownik 0 (zero) jest administratorem (ma fabrycznie nadane wszystkie uprawnienia). Jeśli urządzenie jest 
wykorzystywane przez klienta indywidualnego to administratorem – kierowcą jest właściciel pojazdu.
Użytkownikami  1 do 4  mogą być członkowie rodziny właściciela lub osoby do których zostaną wysłane SMS 
powiadamiające o alarmie.
Logowanie oznacza szybkie lub automatycznie nadanie ograniczonych uprawnień (patrz tabela) osobie innej niż właściciel, 
która korzysta z samochodu jako kierowca. Logowanie może być wykonane przez SMS lub automatycznie przez identyfikator 
kierowcy (pilot PIT).
Uprawnienia przedstawione w tabeli są ustawieniami fabrycznymi. Administrator może dokonać dowolnej zmiany uprawnień.

Format komendy: <hasło>_<komenda>_[parametry]
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<hasło> – identyfikator użytkownika. Musi być zachowana pisownia małe duże litery
<komenda>  - polecenie co ma zrobić, ustawić. Nie musi być zachowana pisownia małe duże litery
[parametr]  -  określa rodzaj zmiany. Parametr nie występuję w każdej komendzie. Nie musi być zachowana 
pisownia małe duże litery.

Pomiędzy hasłem, komendą, a parametrem muszą być odstępy (po jednej spacji)  

Urządzenie obsługuje 24 użytkowników:
0 – administrator – (a) - domyślne hasło Admin
1 – użytkownik (kierowca )1  – (kr) -  domyślne hasło Haslo1
2 – użytkownik (kierowca) 2  – (kr) -  domyślne hasło  Haslo2
3 – użytkownik (kierowca) 3  – (kr) -  domyślne hasło  Haslo3
...................................................................................................

23- użytkownik (kierowca) 23  – (kr) -  domyślne hasło  Haslo23

7.2  KOMENDY

● Opis:
Zmiana uprawnień  numeru 

Dostępna dla: (a)
Skróty: UNR
Parametry: <indeks ustawianego numeru (0-23)> [s – SMS , c – odsłuch,clip,  u – uszkodzenia, r - raport ]
Np: Admin UNR0 R-     wyłączanie powiadamiania o raportach na numer telefonu pozycja 0  

 Admin UNR1 R+   włączanie powiadamiania o raportach na numer telefonu pozycja 1 

● Opis:
Konfiguracja wyjść PP, PM  –  aktywacja dopiero minutę po wyłączeniu silnika (blokowanie wyjść w 
czasie jazdy samochodu)

Dostępna dla: (a)
Skróty: KWY 
Opcje: <PM,PP  – wyjście którego zmiana dotyczy>
Parametry: < + włączenie wyjścia dozwolone zawsze,  - włączenie wyjścia  dopiero po wyłączeniu silnika>
Np: Admin KWY PM-  oznacza, że wyście PM aktywowane SMS-em  (Admnin wwy pm+) w czasie pracy 

silnika zostanie włączone dopiero 1 minutę po wyłączaniu silnika 
(fabryczna nastawa wyjść + zawsze)

● Opis
Konfiguracja wyjścia PM, PP 
Sterowanie na wyjściu PM ( sterowanie komendą  WWY PM – kod 0, klakson – kod 1, kierunkowskazy 
podanie masy – kod 2, kierunkowskazy impulsowe – kod 3) , Sterowanie na wyjściu PP (sterowanie 
komendą WWY PP – kod 0, zasilanie czujnika dodatkowego – kod 1   

Dostępna dla: (a)
Skróty: KLW PM lub KLW PP
Opcje: DLA  PM [kod 0 lub kod 1 lub kod 2 lub kod 3 ], dla PP  kod 0, kod 1 

Np: Admin  KLW PM3  oznacza włączenie na wyjściu PM sterowania kierunkowskazami impulsowe – impuls 
masy załącza, impuls wyłącza);  Admin KLW PM1  oznacza włączenie na wyjściu PM sterowania 
klaksonem. Ustawienie fabryczne kod 1
Admin KLW PP1 oznacza, że na wyjściu pojawia się napięcie do zasilania czujnika dodatkowego np. 
czujnika ultradźwiękowego. Ustawienie fabryczne kod 0

● Opis:
Włączenie/wyłączenie wyjść PM, PP  pod warunkiem, że nie są wykorzystywane do sterowania innymi 
urządzeniami (muszą mieć ustawione kod 0)
PM – wyście masowe – podanie masy (150mA)
PP -  wyjście plusowe – podanie plusa (2A)  

Dostępna dla: (a, kr – pod warunkiem, że jest zalogowany)
Skróty: WWY
Opcje: [+ (plus) włączenie wyjścia]

[- (minus) wyłączenie wyjścia]
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<liczba  - numer wzorca sygnałów>
Np: Admin WWY PM+    podanie masy na wyjściu PM , Admin WWY PM-  wyłączenie masy na wyjściu 

PM

● Opis:
Konfiguracja wejść – trybu pracy (p – wejście powiadamiające, r – rejestrujące, a – alarmowe,   - 
(minus) wyłączone) 

Dostępna dla: (a)
Skróty: KTW
Opcje: <is – konfiguracja wejścia syreny>

<ms – konfiguracja mikrofonu syreny>
<wd – konfiguracja wejścia WD>
<wk – konfiguracja wejścia WK>
<cd – konfiguracja wejścia CD>
<pr – konfiguracja wejścia  przemieszczenia się samochodu z prędkością większą niż 20 km/godz. Przy 
wyłączonej stacyjce>
<pj – konfiguracja wejścia  prędkości jazdy samochodu>
<pk – konfiguracja wejścia  przemieszczenie  poza obszar koła>

Parametry: < -(minus) wyłączenie danego wejścia, p, r, a>
Np: Admin KTW  wk-    oznacza, ze wejście WK jest całkowicie wyłączone.
      Admin  KTW wd r   oznacza, że wejście WD pracuje jako rejestrujące - zapisuje tylko do pamięci czas 

zadziałania
Admin KTW wd a  oznacza, że wejście WD jest wejściem alarmowym.   
Fabrycznie wszystkie wejścia są ustawione jako powiadamiające (p). Po ustawieniu  przynajmniej jednej 
funkcji ( autoalarm, immobilizer lub antyporwanie)  WD przestawia się automatycznie na wejście 
alarmowe.   

● Opis:
Konfiguracja polaryzacji wejść (WD,WK IS)

Dostępna dla: (a)
Skróty: KPO
Opcje: [wd konfiguracja wejścia WD, wk konfiguracja wejścia WK, is konfiguracja wejścia IS]
Parametry: <-(minus) podanie masy U<1.8V , +(plus) podanie plusa U> 4.5V, * (gwiazdka) zanik masy U>1.8V
Np: Admin KPO  wk- wd+  polaryzacji wejścia WK podanie masy, polaryzacji wejścia WD podanie plus, 

(nastawa fabryczna wd- wk- is+)
Uwaga!! Wejście is może pracować tylko jako wejście podanie plus (is+) lub zanik plusa (is-)

● Opis:
Konfiguracja czasu naruszenia dla wejść w trybie powiadamiającym

Dostępna dla: (a)
Skróty: KCN
Opcje: <'is' 'ms' 'wd' 'wk' 'cd' 'ob' 'pr' 'pj' 'pk'  – wejście którego zmiana dotyczy>
Parametry: <0 - 1000 sekund minimalny czas naruszenia wejścia>
Np: Admin KCN is 1 wd 5  ustalenie minimalnego czasu naruszenia 1 sekunda  dla wejścia is i 5 sekund dla 

wejścia WD (nastawa fabryczna dla is, wd, wk, ms, cd  3 sekundy, dla ob 5 sekund, pr, pj 10 sekund)

● Opis:
Konfiguracja maksymalnej wartości liczników naruszeń dla wejść w trybie powiadamiającym

Dostępna dla: (a)
Skróty: KLN
Opcje: <'is' 'ms' 'wd' 'wk' 'cd' 'pr ' 'pj' 'pk'– wejście którego zmiana dotyczy>
Parametry: <0-9 maksymalna wartość licznika naruszeń dla danego wejścia (0 = bez ograniczeń)”
Np: Admin KLN ms 1 wd 0  ustalenie liczników naruszeń: 1 dla mikrofonu i bez ograniczeń dla wejścia WD 

(nastawa fabryczna dla is, wd, wk, ms, cd,  pj  8;  pr 1 pk 0)

● Opis:
Konfiguracja bezwładności czasowej dla wejść powiadamiających

Dostępna dla: (a)
Skróty: KBZ
Opcje: <'is' 'ms' 'wd' 'wk' 'cd' 'pr' 'pj' 'pk'– wejście którego zmiana dotyczy>
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Parametry: <sekundy – bezwładność czasowa>
Np: Admin KBZ is 10 wk 40  ustalenie bezwładności czasowej 10 sekund  dla wejścia IS i 40 sekund dla 

wejścia WK. Oznacza to, że wejście ponownie wygeneruje powiadomienie SMS-em, gdy przez zadany czas 
wejście będzie nieaktywne.  
(nastawa fabryczna dla is, ms, wd, wk, cd, pj  30 sekund, dla wejścia  ob 5 sekund, pr 60 sekund) 

● Opis:
Konfiguracja szukania na parkingu – clip. Określenie ilości impulsów syreny i kierunkowskazów

Dostępna dla: (a)
Skróty: KPA
Parametry: <ilość mignięć kierunkowskazami > <ilość impulsów syreną>
Np: Admin KPA  k2 s5   oznacza ilość impulsów kierunkowskazów dwa, ilość impulsów syreny 5

 (nastawa fabryczna KPA k4 s0)

● Opis:

Konfiguracja przekierowań SMS-ów do właściciela
Dostępna dla: (a)
Skróty: KPR
Parametry: [- (minus) wyłączenie przekierowań]

[+(plus) włączenie przekierowań]
Np: Admin KPR-   wyłączenie 

Admin KPR+   włączenie 

● Opis:
Włączenie/wyłączenie GPS/ czujnik dodatkowy CD 

Dostępna dla: (a)
Skróty: GPS
Opcje: [- (minus) wyłączenie GPS włączenie obsługi czujnika CD]

[+(plus) włączenie GPS wyłączenie obsługi czujnika CD]
Np: Admin GPS-    wyłączenie GPS włączenie obsługi czujnika 

Admin GPS+   włączenie GPS wyłączenie obsługi czujnika 
Ustawienie fabryczne GPS załączony

● Opis:
Ustalenie maksymalnej prędkości jazdy

Dostępna dla: (a)
Skróty: UPJ
Parametry: [prędkość w km/godz.]
Np: Admin UPJ 100  ustalenie prędkości 100 km/godz. jako prędkości granicznej. Zaleca się ustawianie 

prędkości o 10km/godz. większej niż prędkość dopuszczalna. (Fabryczna nastawa 130 km/godz.)    

● Opis:
Włączenie/wyłączenie czujnika obrotów – pomiar poprzez wejście MS 

Dostępna dla: (a)
Skróty: WOB
Opcje: [- (minus) wyłączenie czujnika]

[+(plus) włączenie czujnika]
Np: Admin WOB -  wyłączenie czujnika obrotów

Admin WOB + włączenie czujnika obrotów
Uwaga!! Włączenie czujnika obrotów powoduje wyłączenie wejścia mikrofonowego MS

● Opis:
Odczyt aktualnych obrotów w Hz jako częstotliwość

Dostępna dla: (a)
Skróty: WOB?
Np: Admin WOB?
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● Opis:
Ustalenie maksymalnych dozwolonych obrotów

Dostępna dla: (a)
Skróty: UOB
Np: Admin UOB  ustalenie bieżących obrotów jako granicznych – włączyć silnik podnieść obroty do wartości 

granicznej i wysłać  SMS-a:  Admin UOB 

● Opis:
Konfiguracja filtrów dla zdarzeń lokalizacji

Dostępna dla: (a)
Skróty: KFT
Opcje: <P - konfiguracja filtrów dla postoju, J – konfiguracja filtrów podczas jazdy>
Parametry: <0-9 filtr ilościowy [Minuty – filtr czasowy]>
Np: Admin KFT P 6 2 J 3 1 - ustalenie filtra ilościowego podczas postoju na 6 i filtra czasowego na 2 minuty

oraz ilościowego podczas jazdy na 3 i filtru czasowego na 1 minutę (nastawa fabryczna: postój filtr ilościowy 
6 czas 0; jazda filtr ilościowy 3 czas 0)
Zalecane nastawy filtracji dla różnych operatorów:

ERA:    KFT P6 J3 2
PLUS:  KFT P1 30 J1 4
IDEA:  KFT P1 10 J1 4
Fabryczne ustawienie ERA.

● Opis:
Reset programowy urządzenia np. do odwołanie alarmów i skasowanie liczników naruszeń 

Dostępna dla: (a)
Skróty: RAL
Np: Admin RAL odwołanie alarmów i skasowanie liczników naruszeń. Liczniki naruszeń są kasowane 

automatycznie przez załączenie i wyłączenie stacyjki. 

● Opis:
Formatowanie - kasowanie pamięci zdarzeń

Dostępna dla: (a)
Skróty: FZD
Np: Admin FZD

● Opis:
Odczyt wersji oprogramowania

Dostępna dla: (a)
Skróty: VER
Np: Admin VER
 
● Opis

Blokowanie wejść powiadamiających przy  załączonej stacyjce
Blokowanie wejść wa, is, wd, wk, ms, cd (ustawienie fabryczne wa+, is-, wd+, wk+, ms+, cd+)   

Dostępna dla: (a)
Skróty: KPW
Opcje: [+ (plus) włączenie blokady]

[- (minus) wyłączenie blokady]
Np: Admin  KPW ms- is+   oznacza zdjęcie blokady na wejściu ms,  oraz załączenie na wejściu is.

● Opis
Ustawienie powiadomienia opuszczenia obszaru koła (PK)

  
Dostępna dla: (a)
Skróty: KPK
Parametry: <c - określenie środka koła,  rx – określenie promienia koła w kilometrach( gdzie x liczba kilometrów)>
Np: Admin  kpk c r20 oznacza  zapamiętanie aktualnego położenia pojazdu jako środka koła i określenia  

promienia dozwolonego poruszania (20 km). Po przemieszczeni się poza koło o promieniu 20 km zostanie 
wygenerowane powiadomienie. 
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Wyłączenie powiadomienia odbywa się poprzez wysłanie SMS-a:   Admin ktw  pk-    
 

●Opis
 Konfiguracja dni maili wysyłanych automatycznie (tylko gdy jest aktywna funkcja maila)
Dostępna dla: (a)
Skróty: KMA
Opcje: NI  - niedziela, PO – poniedziałek, WT – wtorek, SR  - środa, CZ  - czwartek, PI  - piątek, SO – sobota
Parametr: <+   włączenie automatycznego maila w dany dzień,   -   wyłączenie maila automatycznego w dany dzień> 
np.: Admin kma po+ wt- sr- cz+ pi- so- ni-    oznacza, że mail zostanie wygenerowany automatycznie w 

poniedziałek i czwartek (ustawienie fabryczne: wszystkie dni wyłączone)

● Opis:
Wymuszenie odczytu historii pamięci zdarzeń na maila  (tylko gdy jest aktywna funkcja maila) 

Dostępna dla: (a)
Skróty: MAIL
Parametry: <data początku/końca przedziału> 
Np: Admin mail 10.04.05 13.04. odczyt historii od 10 do 13 kwietnia 2005 

Admin mail  13.4  odczyt historii z dnia 13.04.
 Admin mail   odczyt z bieżącego dnia

7.3  USTAWIENIE FUNKCJONALNOŚCI Q-SAFE

TABELA FUNKCJONALNOŚCI Q-SAFE

KOD
PARAMETRU

NAZWA PARAMETRU

STAN PARAMETRÓW

OPCJA 1
(nastawy fabryczne) OPCJA 2

1 Funkcja alarmu Wyłączony  (-) Załączony  (+)
2 Blokada odjazdu (immobilizer) Załączona  (+) Wyłączona  (-)

3 Alarm antyporwaniowy Załączony  (+) Wyłączony  (-)
4 Rodzaj sygnału na wyjściu syreny Ciągły - syrena (+) Przerywany 2 Hz -klakson (-)

5 Sygnalizacja wzbudzenia alarmu

Głośna (+) (syrena, 
kierunkowskazy, 

powiadomienie telefonem – 
SMS ,dzwonienie)

Cicha (-) (tylko 
powiadomienie telefonem – 

SMS ,dzwonienie)

6
Metoda samouzbrajania  autoalarmu 

(rearming, auto-rearming, uzbrajanie pilot 
PITem) 

Rearming (kod 2) 

Auto-rearming (kod 3)
Uzbrajanie atypilotem (kod 1)

Samouzbrajanie wyłączone 
(kod 0) 

7 Opóźnienie wzbudzenia autoalarmu – 
zwłoka czasowa na wejściu WD 15 sekund Ustawiany czas w zakresie 

0 -  45 sekund
8 Ostrzeganie buzzerem włączenia 

immobilizera przy otwartych drzwiach Włączone (+) Wyłączone (-)

9 Ostrzeganie kierunkowskazami włączenia 
antyporwania Włączone (+) Wyłączone (-)

10 Syrena cyfrowa / analogowa Analogowa  (-) Cyfrowa  (+)

11 Opóźnienie wzbudzenia autoalarmu – 
zwłoka czasowa na wejściu WK 0 sekund Ustawiany czas w zakresie 

0 -  45 sekund

OPIS PARAMETRÓW MOŻLIWYCH DO USTAWIENIA W TABELI:
1. Opcja wyłączenia funkcji alarmu. Fabrycznie załączona. 
2. Opcja wyłączenia blokady odjazdu (immobilizer). Fabrycznie załączona.
3. Opcja wyłączenia alarmu antyporwaniowego. Fabrycznie załączona.

33/34



Q-SAFE ver._1.3.0.0   09.02.2009

4. Rodzaj sygnału na wyjściu syreny. Opcja pozawala na zmianę postaci sygnału podawanego na syrenę. Fabrycznie jest 
ustawiony jako ciągły (podanie zasilania/4A) . Zmiana parametru pozwala na sterowanie klaksonem, podawany jest sygnał 
przerywany 2 Hz.

5. Sygnalizacja  wzbudzenia  alarmu.  Funkcja  dotyczy  autoalarmu  i  alarmu  antyporwaniowego.  Standardowe  ustawienie 
powoduje,  że  po  wzbudzeniu  autoalarmu  lub  wyzwoleniu  antyporwania  załączane  są  kierunkowskazy  i  syrena  oraz 
powiadomienie właściciela SMS-em i dzwonieniem. Po ustawieniu na ciche zostaje wygenerowane tylko powiadomienie, 
natomiast syrena i kierunkowskazy nie zostają włączone.

6. Metoda samouzbrajania autoalarmu. Istnieje kilka metod automatycznego załączenia autoalarmu: 
● rearming (ustawienie fabryczne)– ponowne załączenia w przypadku, gdy autoalarm zostanie wyłączony i nie zostaną 

otwarte drzwi
● auto  –  rearming automatyczne  załączenie  autoalarmu po  upływie  45  sekund od momentu  wyjścia  z  samochodu 

(naruszenie wejścia WD) i braku aktywności na wejściach alarmowych.
● pilot  PITem  -  automatyczne  załączenie  autoalarmu  po  upływie  45  sekund  od  momentu  wyjścia  z  samochodu 

(naruszenie wejścia WD) i braku zasięgu pilot PITa.
1. Opóźnienie  wzbudzenia  autoalarmu –  zwłoka  czasowa  na  wejściu  WD.  Dotyczy funkcji  autoalarmu.  Fabrycznie  jest 

ustawiona na 15 sekund. Oznacza to, że jeśli autoalarm znajduje się w stanie czuwania i zostanie naruszone wejście WD 
(pozostałe  wejścia  są  natychmiastowe)  włączenie  syreny,  kierunkowskazów  i  powiadomienia  nastąpi  po  upływie  15 
sekund.  Pozwala  to  użytkownikowi  korzystającemu z  systemu  wyposażonego  tylko  w przycisk  PA/LED na  otwarcie 
pojazdu, wpisanie pin kodu i wyłączenie systemu bez wyzwolenia alarmu. Czas ten można regulować od 0 do 45 sekund.

2. Oznacza, że przy otwartych drzwiach wewnętrzny głośnik sygnalizuje konieczność autoryzacji kierowcy przez pilot PIT 
lub ręcznie przyciskiem autoryzacji PA/LED 

3. Ostrzeganie  o  włączeniu  antynapadu kierunkowskazami i  buzzerem. Ustawienie fabryczne.  Po 30 sekundach zostanie 
włączona syrena. 

4. Rodzaj syreny. Fabrycznie system dostosowany do syreny analogowej. Istnieje możliwość sterowania syreną  cyfrową.
5. Opóźnienie  wzbudzenia  autoalarmu –  zwłoka  czasowa  na  wejściu  WK.  Dotyczy funkcji  autoalarmu.  Fabrycznie  jest 

ustawiona na 0 sekund. Oznacza to, że jeśli autoalarm znajduje się w stanie czuwania i zostanie naruszone wejście WK 
włączenie syreny, kierunkowskazów i powiadomienia nastąpi po upływie 0 sekund. Zwłokę czasową należy włączyć, gdy 
Q-SAFE współpracuje  z  czujnikiem  ochrony wnętrza  np.  ultradźwiękowym  i  autoalarm jest  sterowany pilot  PITem. 
Zwłoka jest konieczna, aby pilot PIT zdążył wyłączyć Q-SAFE-a przy szybkim wsiadaniu do samochodu. 

Programowanie SMS-em:
<Admin> <setup>  <kod> <ustawienie> 
np. ustawienie parametru  5     Admin setup 5-   (włączenie cichego alarmu)
np. ustawienie parametru  1     Admin setup 1+   (włączenie funkcji autoalarmu, jeśli była wyłączona) 
np. ustawienie parametru  7     Admin setup 7 5   (ustawienie opóźnienia wzbudzenia alarmu na 5 sekund)
np. ustawienie parametru  6     Admin setup 6 0   (wyłączenie rearmingu)
Wszystkie ustawienia można wysłać przy pomocy jednego SMS-a np. ustawienie parametrów 5,1,7,6
Admin setup 5- 1+ 7 5 6 0

Odczyt diody wewnętrznej W/LED    za pomocą diody PA/LED
Jeśli chcemy zobaczyć co  sygnalizację dioda W/LED, a Q-SAFE jest zabudowany w samochodzie i W/LED jest niewidoczna, 
wówczas istnieje możliwość zobaczenia co sygnalizuje W/LED za pomocą diody PA/LED. W tym celu należy wprowadzić Q-
SAFE w stan serwis. PA/LED sygnalizuje stan serwis ciągłym świeceniem z krótką przerwą. Następnie należy przytrzymać 
przycisk PA/LED ok. 5 sekund, aż buzzer potwierdzi dwoma krótkimi impulsami. Od tego momentu dioda PA/LED pokazuje 
stan diody W/LED.  Przejście do normalnej pracy przez wyjście ze stanu serwis lub przytrzymanie przycisku PA/LED na ok. 5 
sekund do chwili wygenerowania przez buzzer dwóch krótkich impulsów. 

7.4  PROGRAMOWANIE PILOTÓW, pilot PITÓW (AUTORYZACJA WŁAŚCICIELA)
Należy wysłać SMS  Admin PAU <numer pozycji> +   
Urządzenie może pamiętać 24 różne  na pozycjach od 0-23.
np.  Admin PAU0+   umożliwia zaprogramowanie pilota, pilot PITa na pozycji 0(zero)
Wejście w tryb uczenia jest sygnalizowane jednym impulsem syreny, buzzera oraz szybko mrugającą zewnętrzną diodą LED. 
Czas trwania kodowania wynosi maksymalnie 45 sekund.
W celu w kodowania pilota należy nacisnąć duży przycisk pilota i trzymać do usłyszenia impulsu syreny i buzzera.
Natomiast w kodowanie pilot PITa odbywa się przez wymuszenie  szybkiej transmisji pilot PITa (krótkie naciśnięcie przycisku 
w antypilocie). Poprawne zakodowanie pilot PITa zostanie zasygnalizowane impulsem syreny i buzzera. 
Syrena, buzzer dwoma impulsami zasygnalizuje koniec procedury wgrywania.
Kasowanie pilotów na danej pozycji  
Należy wysłać SMS  Admin PAU <numer pozycji> -
np. Admin PAU0-   powoduje skasowanie zapisanych pilotów, pilotów PIT na pozycji 0 (zero). 
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