
ΔΙΓΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ    HPA 3.5 
 

ΔΞΑΙΡΔΗ ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (US) ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ: Πηέζηε εληόο 25 δεπη. από ηελ 
ελεξγνπνίεζε  ην ΠΙΖΘΣΡΟ Β               
1ε θνξά γηα US  θαη 2ε θνξά γηα βνεζεηηθέο κνλάδεο 

ΠΑΝΙΚΟ: Δλεξγνπνηείηαη κε ην ζύζηεκα ελεξγνπνηεκέλν 
παηώληαο ην ΠΙΖΘΣΡΟ Β           κεηά ην λεθξό ρξόλν, κέγηζηε 
δηάξθεηα 10 δεπη. Γηαθόπηεηε πηέδνληαο ην ίδην κπνπηόλ. 

 

ΜΝΗΜΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
Δάλ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξεηηθνί ζπλαγεξκνί, ε κλήκε ηνπο εκθαλίδεη θαηά ζεηξά κε παύζεηο 3 δεπη., επαλαιακβάλνληαο ηνλ θύθιν 
θάζε 6 δεπη. Ζ κλήκε δηαγξάθεηαη βάδνληαο  εκπξόο ην απηνθίλεην ή ελεξγνπνηώληαο πάιη ην ζύζηεκα από ην ηειερεηξηζηήξην. 
 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΗΜΑΝΗ LED  ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΗΜΑΝΗ LED 

ΡΑΛΣΑΡ 1 ΑΛΑΙΑΚΠΖ  ΒΟΖΘΖΣΗΘΔ ΚΟΛΑΓΔ 5 ΑΛΑΙΑΚΠΔ 

ΠΟΡΣΔ 2 ΑΛΑΙΑΚΠΔ  (ΤΛΑΓΔΡΚΟ ΘΔΣΗΘΖ ΔΛΣΟΙΖ)  

ΘΑΠΩ 3 ΑΛΑΙΑΚΠΔ  ΠΗΛΑΘΑ ΟΡΓΑΛΩΛ (+15) 6 ΑΛΑΙΑΚΠΔ 

ΠΟΡΣ/ΚΠΑΓΘΑΕ 4 ΑΛΑΙΑΚΠΔ  ΑΛΗΥΛΔΤΣΖ ΠΣΩΖ ΣΑΖ    7 ΑΛΑΙΑΚΠΔ 
 

  ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ε πεξίπησζε θινπήο / απώιεηαο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, 
θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γηα έμνδν από ηελ αληηθιεπηηθή 
ιεηηνπξγία, κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα κε 
έλαλ πεληαςήθην θσδηθό έθηαθηεο αλάγθεο, ηνλ θσδηθό 
OVERRIDE.  Ο θσδηθόο απηόο πξέπεη λα είλαη 
εμαηνκηθεπκέλνο ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ζαο ζηε θάζε 
πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ πξντόληνο από ηνλ εγθαηαζηάηε: 
ζεκεηώζηε ηνλ ζηε δηαηηζέκελε ΘΑΡΣΑ θαη θπιάμηε ηελ ζε 
αζθαιέο ζεκείν θαη όρη εληόο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ο θάζε 
ζπλαγεξκόο έρεη δηθό ηνπ PIN  CODE. Ζ δηαδηθαζία 
ιεηηνπξγεί κόλν κεηά ην λεθξό ρξόλν ή ηελ ελεξγνπνίεζε  
ηεο αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο. Θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ 
θσδηθνύ, παξάγνληαη θύθινη ζπλαγεξκνύ. Αλ ην κπνπηόλ 
ηνπ LED δελ ιεηηνπξγεί,  κπνξείηε λα ην αληηθαηαζηήζεηε κε 
ηελ πεξηζηξνθή ON/OFF ηνπ θιεηδηνύ ηεο κίδαο.  
Κε ην ζύζηεκα ελεξγνπνηεκέλν,  αθνινπζήζηε ηελ  δηαδηθαζία 

 

 
ΠΡΟΟΥΗ: αλ επηρεηξεζεί ε εηζαγσγή ιαλζαζκέλνπ θσδηθνύ 3 ζπλερόκελεο 
θνξέο, ην ζύζηεκα κπινθάξεη επί 10 ιεπηά γηα λα απνηξέςεη ελδερόκελεο 
απόπεηξεο αλαδήηεζεο ηνπ θσδηθνύ. 

ηεο Δηθ. 9 γηα  λα απελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα H.P.A. 
 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΙΝ Η.Ρ.Α. 
1.  Οπιίδνπκε ην ζπλαγεξκό 
2.  Αλνίγνπκε ην δηαθόπηε κίδαο (+15) 
3. Κε αλνηρηό ην δηαθόπηε κίδαο παηάκε 4 (ηέζζεξηο) θνξέο ην κπνπηόλ ηνπ LED θαη αθνύκε 1 (έλα) ερεηηθό ζήκα.              
4. Θιείλνπκε ην δηαθόπηε ηεο κίδαο (+15) θαη κε ην LED κπνπηόλ βάδνπκε ην PIN CODE πνπ είδε έρνπκε  ρσξίδνπκε ην θάζε 
ςεθίν κε πάηεκα ηνπ LED κπνπηόλ . Αλ ν θσδηθόο είλαη  ζσζηόο ζα αθνπζηνύλ 2 (δύν) δηαθνξεηηθά ζήκαηα. Ακέζσο αλνίγνπκε 
ην δηαθόπηε ηεο κίδαο θαη ηνλ θιείλνπκε. Κόιηο θιείζνπκε ην δηαθόπηε (+15) ην LED αλαβνζβήλεη κέρξη λα ηνπ νξίζνπκε ην 
πξώην ςεθίν ηνπ λένπ PIN CODE (π.ρ. αλ ην πξώην ςεθίν είλαη 4 ζα αθήζνπκε ην LED λα αλαβνζβήζεη 4 θνξέο θαη ακέζσο ζα 
παηήζνπκε ην κπνπηόλ γηα λα επηιέμνπκε ην δεύηεξν ςεθίν ηνπ PIN CODE, ην ίδην θάλνπκε γηα λα βάινπκε θαη ηα ππόινηπα 
ςεθία ηνπ PIN CODE. ην ηέινο ζα αθνύζνπκε 2 ερεηηθά ζήκαηα δηαθνξεηηθνύ ηόλνπ θαη ην LED κπνπηόλ ζα αλαβνζβήζεη 
αλάινγα κε ηα ςεθία ηνπ λένπ PIN CODE, δειαδή καο επηβεβαηώλεη ην λέν PIN CODE. 
 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζύλδεζε ηεο θίζαο ηεο κνλάδαο ζπλαγεξκνύ, θιείζηε ηηο πόξηεο, ην θαπό, ην πνξηκπαγθάδ θαη ηα 
παξάζπξα θαη εθηειέζηε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο, αθνύ βεβαησζείηε όηη δελ αθήζαηε ηα θιεηδηά ή ηα ηειερεηξηζηήξηα ζην 
εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ: 
1. Απνθαηαζηήζηε ηε ζύλδεζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Σν ζύζηεκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 
2. Βάιηε εκπξόο ηνλ θηλεηήξα γηα λα ειέγμεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ. 
3. Δλεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα κε ην ηειερεηξηζηήξην, πηέδνληαο ην κπνπηόλ Α: ελεξγνπνηείηε ην θεληξηθό θιείδσκα, αλαβαίλνπλ ηα 
παξάζπξα ηνπ απηνθηλήηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγία COMFORT), ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ 2 
θνξέο θαη ην LED αλαβνζβήλεη. 
4. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ ησλ 25 δεπη., εθηειέζηε ηηο αθόινπζεο δνθηκέο πνπ πξέπεη λα πξνθαινύλ κηα αλαιακπή 
ησλ θιαο αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθό:   
- αλνίμηε κηα πόξηα, ην θαπό θαη ην πνξηκπαγθάδ                              
- γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε ΟΛ 
- βάιηε έλα ρέξη από ην παξάζπξν θαη κεηαθηλήζηε ην εκπξόο-πίζσ σο πξνο ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αηζζεηήξεο ππεξήρσλ 
ε θάζε αλαιακπή ησλ θιαο, ν λεθξόο ρξόλνο αλαλεώλεηαη. 
5. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ, ην LED αλαβνζβήλεη πην αξγά θαη ε ελεξγνπνίεζε κηαο πξνζηαζίαο ζπλαγεξκνύ πξνθαιεί 
έλαλ θύθιν ζπλαγεξκνύ 25 δεπηεξνιέπησλ: ε ζεηξήλα εθπέκπεη ραξαθηεξηζηηθό δηακνξθσκέλν ήρν, ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ θαη 
ην θιάμνλ, αλ είλαη ζπλδεδεκέλν, ιεηηνπξγεί κε δηαθνπέο. Διέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαζηώλ εκπινθήο θηλεηήξα, ελώ 
δηαξθεί ν θύθινο ζπλαγεξκνύ. 
6. Απελεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα κε ην ηειερεηξηζηήξην, πηέδνληαο ην κπνπηόλ Α: ην θεληξηθό θιείδσκα μεθιεηδώλεη ηηο πόξηεο ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ κηα θνξά, ε ζεηξήλα εθπέκπεη έλα ΚΠΟΠ θαη ην LED αλαβνζβήλεη γηα λα ππνδείμεη ηηο 
κλήκεο ζπλαγεξκνύ. 

 

Δικ.9 


