
  EEAASSYYCCAANN    AANNAALLOOGG  ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  
Με το εργοστασιακό τηλεχειριστήριο και το ΠΛΗΚΣΡΟ/LED που είναι εγκατεστημένο στo εσωτερικό του οχήματος μπορείτε να ελέγχετε του σύστημα 

συναγερμού του αυτοκινήτου σας. υμβουλευτείτε τους σχετικούς πίνακες για να κατανοήσετε τις λειτουργίας και τις αντίστοιχες σημάνσεις. 
 

ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΑΙ ΗΜΑΝΕΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΥΛΑ ΕΙΡΗΝΑ LED 

 

Ενεργοποιήστε με το 
εργοστασιακό 

τηλεχειριστήριο του 
αυτοκίνητου 

 

Εργοστασιακές 
αναλαμπές των φλας  

Ενεργοποιημένο 
κεντρικό κλείδωμα 

2 ηχητικά σήματα σε 

περίπτωση ενεργοποιημένης 
περιφερειακής προστασίας 

Αναλαμπές γρήγορες 

για τα πρώτα 25 δευτ. (νεκρός χρόνος) 
και στη συνέχεια αργές αναλαμπές 

 

Απενεργοποιήστε με το 

εργοστασιακό 
τηλεχειριστήριο του 

αυτοκίνητου 
                  

Εργοστασιακές 

αναλαμπές των φλας  
Απενεργοποιημένο 

κεντρικά κλείδωμα 

2 ηχητικά σήματα σε περίπτωση 

συναγερμού κατά την απουσία μας 
8 ηχητικά στην περίπτωση χαμηλής 

τάσης μπαταρίας αυτοκινήτου 

βηστό σε περίπτωση που δεν έχουμε 

συναγερμό κατά την απουσία μας 
Αναλαμπές με μνήμες παραβίασης σε 

περίπτωση που έχουμε συναγερμό κατά 
την απουσία μας 

 

ΕΞΑΙΡΕΗ ΡΑΝΣΑΡ 
Ανοιγοκλείστε 2 φορές 

τον διακόπτη εκκίνησης 

του αυτοκίνητου και εντός 10 δευτ. 

ενεργοποιήστε το  αντικλεπτικό 

3 γρήγορες 

αναλαμπές  

3 ηχητικά σήματα μας επιβεβαιώνουν 

την επιτυχή εξαίρεση των εσωτερικών 
ανιχνευτών του αυτοκίνητου 

Αναλαμπές πολύ γρήγορες 

για τα πρώτα 25 δευτ.  και στη συνέχεια 
αργές αναλαμπές 

ΕΞΑΙΡΕΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
Για την εξαίρεση ανοιγοκλείστε    3 

φορές τον διακόπτη εκκίνησης του 
αυτοκίνητου και εντός 10δευτ. 

ενεργοποιήστε το  αντικλεπτικό 

4 γρήγορες 

αναλαμπές 

4 ηχητικά σήματα μας επιβεβαιώνουν 

την επιτυχή εξαίρεση της βοηθητικής 
προστασίας του αυτοκίνητου 

Αναλαμπές πολύ γρήγορες 

για τα πρώτα 25 δευτ.  και στη συνέχεια 
αργές αναλαμπές 

 

ΜΝΗΜΕ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ  
Εάν παρουσιάστηκαν διαφορετικοί συναγερμοί, η μνήμη τους εμφανίζει κατά σειρά με παύσεις 3 δευτ. επαναλαμβάνοντας  
τον κύκλο κάθε 6 δευτ. Η μνήμη διαγράφετε βάζοντας εμπρός το αυτοκίνητο ή ενεργοποιώντας πάλι το σύστημα από το τηλεχειριστήριο. 
 

ΣΤΠΟ   

ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 

 

ΤΠΕΡΗΦΟΙ 
 

ΠΟΡΣΕ 
 

ΚΑΠΟ 
ΠΟΡΣ 

ΜΠΑΓΚΑΖ 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 
(ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΘΕΣΙΚΟΤ) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (+15) 

ΗΜΑΝΗ LED 1 ΑΝΑΛΑΜΠΗ 2 ΑΝΑΛΑΜΠΕ 3 ΑΝΑΛΑΜΠΕ 4 ΑΝΑΛΑΜΠΕ 5 ΑΝΑΛΑΜΠΕ 6  ΑΝΑΛΑΜΠΕ 
 

ΟΛΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
την περίπτωση που θέλουμε να απενεργοποιήσουμε το σύστημα συναγερμού ανοίγουμε το διακόπτη εκκίνησης στη θέση ON πατάμε το μπουτόν 
led 2 φορές και κλείνουμε τον διακόπτη εκκίνησης, στη συνέχεια βάζουμε το PIN CODE η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται με δύο ηχητικά 

σήματα. Η ενεργοποίηση του συστήματος γίνετε ανοίγοντας τον διακόπτη εκκίνησης στη θέση ON και πατώντας το μπουτόν led για 2 sec. 
 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 
ε περίπτωση κλοπής / απώλειας του τηλεχειριστηρίου ή για έξοδο από την αντικλεπτική λειτουργία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το 
σύστημα με έναν πενταψήφιο κωδικό έκτακτης ανάγκης, τον κωδικό OVERRIDE. Ο κωδικός αυτός πρέπει να είναι εξατομικευμένος σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις σας σημειώστε τον στη διατιθέμενη ΚΑΡΣΑ και φυλάξτε την σε ασφαλές σημείο και όχι εντός του αυτοκινήτου.  
 
 

 
 

ΠΡΟΟΧΗ: αν επιτειρηθεί η ειζαγφγή λανθαζμένοσ κφδικού 3 ζσνετόμενες θορές, ηο ζύζηημα μπλοκάρει επί 10 λεπηά για να 
αποηρέυει ενδετόμενες απόπειρες αναζήηηζης ηοσ κφδικού. 
 
 
 
 

 

 

ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ ΕΠΙ 25 sec. 

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΝΣΙΚΛΕΠΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Παράδειγμα εισαγωγής 

κωδικού 12321:  

πιέστε το μπουτόν 

αμέσως μετά από 

αριθμό αναλαμπών του 

LED, που ισοδυναμεί σε 

κάθε ψηφίο του 

κωδικού OVERRIDE. 

 

 

  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ   

  ΤΣΗΜΑΣΟ 


