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1. Obsah balenia 

1.1. Alarm M-372-12V  pozostáva z nasledujúcich častí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.2. Doplnkové príslušenstvo:    

• prídavný senzor: mikrovlnný, náklonový, ultrazvukový 

• relé blokovania motora 

 

   Objednacie kódy samostatne objednate ľných sú častí : 

 Položka Objednací kód 

Alarm - celá sada M-372-12V 

Riadiaca jednotka alarmu 617111 

Siréna 12V 617205-12 

Diaľkový ovládač  617122 

Otrasový senzor 617310 

Mikrovlnný senzor 617320 

Ultrazvukový senzor 617330 

Náklonový senzor 617340 

 

2.  Popis zariadenia 

Alarm M-372-12V je určený pre vozidlá s palubnou sieťou 12V s možnosťou použitia 2 nezávislých senzorov 

(oddelené zóny) a s pamäťou posledných 5 zaznamenaných poplachov. Zaznamenané poplachy je možné 

kedykoľvek vyvolať pre analýzu možných problémov. Na núdzové odblokovanie alarmu je určený 4 miestny 

osobný kód (PIN), ktorý môže byť užívateľom zmenený. 

 

3. Prehľad funkcií 

3.1.  Diaľkový ovláda č s plávajúcim kódom 
Pre obsluhu alarmu je určený 4 tlačítkový diaľkový ovládač s plávajúcim kódom. Funkcie ovládača sú 
popísané v tabuľke: 



Tlačidlo Funkcia za podmienky, že: 

Stlačte tlačidlo 1 

zaalarmovanie vozidla 
vyhľadávanie vozidla so zvukom 
dočasné zastavenie alarmu 
uzamknutie dverí vozidla 

vozidlo nebolo zaalarmované 
vozidlo bolo zaalarmované 
siréna alarmu je spustená 
počas jazdy 

Stlačte tlačidlo 1 a potom tlačidlo 1 v 
priebehu 3 sekúnd 

zaalarmovanie s ignorovaním nárazového 
senzoru 

vypnuté zapaľovanie (ACC Off) 

Stlačte tlačidlo 1 a potom tlačidlo 3 v 
priebehu 3 sekúnd 

zaalarmovanie s ignorovaním nárazového 
senzoru a otvorenia dverí 

vypnuté zapaľovanie (ACC Off) 

Stlačte tlačidlo 2  
odalarmovanie a odomknutie vozidla 
odomknutie dverí vozidla 

vozidlo bolo zaalarmované 
počas jazdy 

Stlačte tlačidlo 2 dva krát v priebehu 
8 sekúnd 

druhé odomknutie (Second unlock) vozidlo nebolo zaalarmované 

Stlačte a podržte tlačidlo 1 na 3 sek. Panika kedykoľvek 

Stlačte a podržte tlačidlo 3 na 3 sek. Blokovanie motora zapnuté zapaľovanie (ACC On) 

Stlačte tlačidlo 3 Tiché zaalarmovanie vozidlo nebolo zaalarmované 

Stlačte tlačidlo 3 a potom tlačidlo 4 v 
priebehu 3 sekúnd  

Stlačte tlačidlo 3 a potom podržte 
tlačidlo 2 stlačené po dobu 3 sekúnd 

Režim “valet” zapnuté zapaľovanie (ACC On) 

Stlačte naraz tlačidlá 1 a 3 Výstup Ch2  kedykoľvek 

Stlačte naraz tlačidlá 2 a 3  Výstup Ch3  kedykoľvek 

Stlačte tlačidlo 4 alebo stlačte a 
podržte tlačidlo 2 na 2 sekundy 

Otvorenie dverí batožinového priestoru kedykoľvek 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programovanie kódu (Code learning)  
a. Odalarmujte systém postupom “Núdzové odalarmovanie” 
b. Zapnite zapaľovanie, stlačte Valet tlačidlo 10 krát v priebehu 8 sekúnd, siréna vydá 3 krát krátky 

zvukový signál ako indikáciu vstupu do režimu “Programovanie kódu” 
c. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači v priebehu 8 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo v 

priebehu 8 sekúnd, alebo vypnete zapaľovanie vozidla systém automaticky ukončí “Programovanie 
kódu” 

d. Po naprogramovaní kódu siréna vydá krátky zvukový signál ako potvrdenie ukončenia 
naprogramovania kódu. Napríklad, po naprogramovaní prvého diaľkového ovládača siréna vydá jeden 
krátky zvukový signál, po naprogramovaní druhého diaľkového ovládača siréna vydá 2 krátke zvukové 
signály.   

e. Pri programovaní niektorého z ovládačov musia byť súčasne preprogramované vždy všetky ovládače.  
f. Pre jeden systém možu byť naprogramované maximálne 3 diaľkové ovládače.  

1 

2 
3
4



3.2. Zaalarmovanie / odalarmovanie vozidla 
Zaalarmovanie 
a. Stlačte tlačidlo 1. 
b. Siréna vydá jeden krátky zvukový signál, prípadne nevydá žiadny zvukový signál v závislosti od 

nastavenia parametrov (viď pasáž Výber funkcie 4). 
c. Parkovacie svetlá jeden krát bliknú. 
d. Štartér vozidla sa odpojí. 
e. Po uplynutí 0.5 alebo 3.5 sekundy sa dvere uzamknú v závislosti od nastavenia parametrov (viď pasáž 

Výber funkcie 1). 
f. Po uplynutí 3 alebo 30 sekúnd (viď pasáž Výber funkcie 5) sa systém zaalarmuje. Ak dôjde v priebehu 3, 

alebo 30 sekúnd (v závislosti od nastavenia parametrov) k ativovaniu alarmu vozidla siréna vydá 2 
krátke zvukové signály a systém bude dočasne ignorovať aktivovnie alarmu pokým sa systém 
nestabilizuje. Ak nie sú dvere zavreté, siréna vydá 2 krátke zvukové signály na upozornenie a LED bude 
rýchlo blikať. Ak nie sú riadne uzavreté dvere batožinového priestoru alebo kapota siréna vydá len 2 
krátke zvukové signály.  

g. LED pomaly bliká.  
 

Tiché zaalarmovanie 
a. Stlačte tlačidlo 3. 
b. Parkovacie svetlá jeden krát bliknú. 
c. Štartér vozidla sa odpojí. 
d. Dvere sa uzamknú po uplynutí 0.5 alebo 3.5 sekundy (viď pasáž Výber funkcie 1). 
e. Po uplynutí 3 alebo 30 sekúnd (viď pasáž Výber funkcie 5) sa systém zaalarmuje. Ak dôjde v priebehu 

tohto času k ativovaniu alarmu vozidla siréna vydá 2 krátke zvukové signály a systém bude dočasne 
ignorovať aktivovnie alarmu pokým sa systém nestabilizuje. Ak nie sú dvere zavreté, siréna vydá 2 
krátke zvukové signály na upozornenie a LED rýchlo bliká. Ak nie sú riadne uzavreté dvere 
batožinového priestoru alebo kapota siréna vydá len 2 krátke zvukové signály. 

f. LED pomaly bliká.  
 

Zaalarmovanie s ignorovaním senzorov 
a. Keď je vypnuté zapaľovanie vozidla a vozidlo nie je zaalarmované stlačenie tlačidla 1 zaalarmuje 

vozidlo. Ďalšie stlačenie tlačidla 1 v priebehu 3 sekúnd spôsobí zaalarmovanie vozidla s ignorovaním 
nárazového senzoru (externých senzorov). Tento stav je signalizovaný jedným bliknutím parkovacích 
svetiel.  

b. Keď je vypnuté zapaľovanie vozidla a vozidlo nie je zaalarmované stlačenie tlačidla 1 zaalarmuje 
vozidlo. Následné stlačenie tlačidla 3 v priebehu 3 sekúnd spôsobí zaalarmovanie vozidla s 
ignorovaním nárazového čidla a kontaktu dverí. Tento stav je signalizovaný jedným bliknutím 
parkovacích svetiel. 

c. Ostatné funkcie systému zostávajú zachované ako pri Zaalarmovaní a Tichom zaalarmovaní systému s 
aktivovanými senzormi. 

d. Po odalarmovaní systému sa funkcia senzorov obnoví do normálu. 
 
Odalarmovanie 
a. Stlačte tlačidlo 2.  
b. Siréna vydá 2 krátke zvukové signály (alebo nevydá žiadny zvukový signál v prípade ak bol systém 

aktivovaný funkciou Tiché zaalarmovanie). Ak siréna vydá 4 krátke zvukové signály znamená to, že 
došlo k narušeniu (bol zaznamenaný poplach).   

c. Parkovacie svetlá 2 krát bliknú a potom zostanú svietiť 4 sekundy, ak bliknú 4 krát signalizujú, že došlo k 
narušeniu. 

d. Dvere sa odomknú po uplynutí 0,5 alebo 3,5 sekundy (viď výber funkcie 1). 



3.3. Pamäť poplachov 
Alarm je vybavený pamäťou na 5 posledných zaznamenaných poplachových stavov. V prípade, že bol po 
zaalarmovaní vozidla zaznamenaný poplach je užívateľ o takomto stave informovaný blikaním indikačnej LED. 
Po odalarmovaní vozidla a zapnutí zapaľovania vozidla sa signalizácia ukončí. Užívateľ si može kedykoľvek 
zobraziť posledných 5 zaznamenaných poplachových stavov pre analyzovanie možnej príčiny spustenia 
alarmu. 
 

Zobrazenie obsahu pamäte alarmov 
a. Keď je vozidlo odalarmované zapnite zapaľovanie (ACC On). 
b. Stlačte valet tlačidlo 6x v priebehu 10 sekúnd, svetlá raz bliknú a siréna vydá 4 krátke zvukové signály 

čím sa systém dostane do režimu Čítania pamäte alarmov. 
c. Po uplynutí 2 sekúnd LED blikaním indikuje posledných 5 zaznamenaných poplachov (ktorým 

čidlom/spínačom bol alarm aktivovaný), pričom ako prvý v poradí sa zobrazí posledne zaznamenaný 
(najčerstvejší) poplach nasledovným spôsobom:  
2 rýchle bliknutia    senzor č.1 (senzor zapojený v konektore S1) 
3 rýchle bliknutia    senzor č.2 (senzor zapojený v konektore S2) 
4 rýchle bliknutia    spínač dverí  
5 rýchlych bliknutí    spínač batožinového priestoru alebo kapoty  
6 rýchlych bliknutí    zapnutie zapľovania vozidla 

 

Pre opätovné zobrazenie obsahu pamäte alarmov je potrebné vypnúť zapaľovanie vozidla a následne 
zopakovať celý postup odznovu. 

 

Vymazanie obsahu pamäte alarmov 
a. Keď je vozidlo odalarmované zapnite zapaľovanie (ACC On). 
b. Stlačte valet tlačidlo 8x v priebehu 10 sekúnd, siréna vydá 5 krátkych zvukových signálov a pamäť 

alarmov sa celá vymaže. 
 
3.4. Režim “VALET”  

Valet mód je režim s obmedzenou funkcionalitou alarmu, vhodný napríklad keď odovzdávate vozidlo do 

servisu alebo osobe, ktorá dobre neovláda funkcie alarmu. Ostatné funkcie systému zostávajú nezmenené. 
a. Keď je systém odalarmovaný, zapnite zapaľovanie vozidla, stlačte tlačidlo 3 a v priebehu 3 sekúnd 

stlačte tlačidlo 4, alebo stlačte tlačidlo 3 a potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo 2 po dobu 3 sekúnd. 
b. Červená LED začne trvalo svietiť, čo znamená, že systém prešiel do režimu VALET, alebo vypnite 

zapaľovanie vozidla čím systém tiež prejde do režimu VALET.  
c. V režime VALET je uzamknutie dverí vozidla signalizované 2 krátkymi zvukovými signálmi sirény a 

parkovacie svetlá 2 krát bliknú. Odomknutie dverí vozidla je signalizované 3 krátkymi zvukovými 
signálmi sirény a parkovacie svetlá 3 krát bliknú.   

d. V režime VALET sú všetky funkcie okrem Zaalarmovanie vozidla bezo zmeny.  
e. Ukončenie režimu VALET: Zapnite zapaľovanie vozidla, stlačte tlačidlo 3 a následne tlačidlo 4 alebo 

stlačte tlačidlo 3 a potom stlačte a podržte tlačidlo 2 stlačené po dobu 3 sekúnd, LED sa vypne čím je 
signalizované, že systém ukončil režim valet. 

 
3.5. Automatické zamknutie dverí po čas jazdy  (vi ď pasáž vo ľby funkcie 9) 
Ak je systém odalarmovaný a zapne sa zapaľovanie vozidla dvere sa po uplynutí 10 sekúnd automaticky 
zamknú. Po vypnutí zapaľovania vozidla sa dvere vozidla automaticky odomknú. 
 
Ovládanie zamknutia dverí po čas jazdy 
a. Stlačte tlačidlo 1 keď je zapaľovanie vozidla zapnuté, dvere vozidla sa zamknú 
b. Stlačte tlačidlo 2 keď je zapaľovanie vozidla zapnuté, dvere vozidla sa odomknú 



3.6. Panika 
a. Stlačte tlačidlo 1 po dobu 3 sekúnd. Siréna bude vydávať súvislý tón a parkovacie svetlá budú blikať po 

dobu 30 sekúnd. 
b. Stlačte tlačidlo 1 alebo 2 na zastavenie funkcie Panika. 
 
3.7. Vyhľadávanie vozidla na parkovisku 
a. Keď je systém zaalarmovaný stlačte tlačidlo 1 - siréna vydá jeden krátky zvukový signál a parkovacie svetlá 

10 krát bliknú. 
b. Stlačte tlačidlo 2 na zastavenie funkcie Vyhľadávanie vozidla a odalarmovanie vozidla.  
 
3.8. Druhé odomknutie (Second unlock) (vi ď pasáž vo ľby funkcie 12) 
Keď je aktivovaná funkcia “Druhé odomknutie” dvojnásobné stlačenie tlačidla 2 v priebehu 8 sekúnd spôsobí 
vyslanie -300mA signálu na výstup CH2.  
 
3.9. Blokovanie motora:  
 Keď je systém zaalarmovaný má stály výstup -300mA (negative output - GROUND WHEN ARMED) na 
blokovanie motora, ktorý je využitý pre externé NC relé a vnútorné odpojovacie relé. 
Systém ponúka 3 spôsoby aktivovania funkcie “Blokovanie motora” (viď pasáž Výber funkcie 10, 11) 
A. Keď je zapaľovanie vozidla zapnuté (ACC ON), stlačte a podržte tlačidlo 3 stlačené počas 3 sekúnd čím sa 

aktivuje funkcia blokovania motora. Ak je funkcia blokovanie motora povolená (príslušnou voľbou funkcie 10) 
potom nastavenie volieb funkcie 11 určuje spôsob realizácie blokovania motora. Režim A je vždy fixný a k 
nemu môžu byť pripojené režimy B alebo C podľa nastavenia volieb funkcie 11. 

B. Zapnutím zapaľovania (ACC ON) systém prejde okamžite do režimu blokovania motora. Ak v priebehu 10 
sekúnd dôjde k stlačeniu tlačidla 1 systém bude ignorovať zapnutie zapaľovania a opustí režim blokovania 
motora a parkovacie svetlá jeden krát bliknú. Stlačením valet spínača a jeho podržaním po dobu 1 sekundy 
sa tiež ukončí blokovanie motora. 

C. Keď je zapaľovanie vozidla zapnuté prejde systém po otvorení dverí vozidla do režimu blokovania motora. 
Ak v priebehu 10 sekúnd dôjde k stlačeniu tlačidla 1 systém bude ignorovať otvorenie dverí a opustí režim 
blokovania motora a parkovacie svetlá jeden krát bliknú. Stlačením valet spínača a jeho podržaním po dobu 
1 sekundy sa tiež ukončí blokovanie motora. 

  Pri nastavení MODE 1: sa vykoná  A + C 
  Pri nastavení MODE 2: sa vykoná  A + B + C 
  Pri nastavení MODE 3: sa vykoná  A 
 
Po aktivovaní funkcie “Blokovanie motora” sa vykona jú nasledovné činnosti: 
a. 0 až 15 sekúnd:  nič sa nedeje 
b. 16 až 30 sekúnd:  LED bliká v pomalom rytme 
c. 31 až 60 sekúnd:  LED bliká v rýchlom slede a siréna vydá 1 krátky zvukový signál každých 1,3 sek.  
d. 61 až 75 sekúnd:  LED bliká v rýchlom slede a siréna vydá 1 krátky zvukový signál každých 0,7 sek.  
e. po 76 sekundách:  siréna vydáva súvislý zvuk a parkovacie svetlá blikajú. Keď sa vypne zapaľovanie 

      na vodiči blokovania sa objaví prúdový signál -300 mA.   
f. po vypnutí zapaľovania (ACC OFF) siréna vydáva zvuk a parkovacie svetlá blikajú ešte 3 minúty  
g. po zapnutí zapaľovania bez toho, aby bola ukončená funkcia “Blokovanie motora” siréna znovu začne 

vydávať zvuk a parkovacie svetlá blikajú nepretržite. 
h. po zablokovaní motora použite funkciu “Núdzové odblokovanie” na zrušenie funkcie “Blokovanie motora” a 

prechod do odalarmovaného režimu. 
 

3.10. Núdzové odblokovanie 

Pre núdzového odblokovanie sa využíva 4 miestny PIN kód (osobný kód). Vo výrobe je nastavený kód 1234. 
a. Zapnite zapaľovanie vozidla, stlačte valet tlačidlo 5x v priebehu 8 sekúnd. 
b. Po uplynutí 8 sekúnd bude LED trvalo svietiť po dobu 5 sekúnd a potom začne blikať.  



c. Keď LED blikne toľko krát, aká je hodnota prvej číslice PIN kódu vypnite zapaľovanie. Potom znovu zapnite 
zapaľovanie a čakajte pokým LED blikne toľko krát, aká je hodnota druhej číslice PIN kódu a znovu  
vypnite zapaľovanie. Obdobne pokračujte pre tretiu a štvrtú číslicu PIN kódu. Po zadaní správneho PIN 
kódu popísaným spôsobom siréna vydá 4x zvukový signál čím signalizuje úspešné núdzové odblokovanie. 

d. Ak LED blikne viac ako 10 krát alebo zapaľovanie necháte vypnuté dlhšie ako 15 sekúnd režim zadávania 
PIN kódu pre núdzové odblokovanie sa ukončí. 

e. Ak režim zadávania PIN kódu pre núdzové odblokovanie nebol úspešne ukončený vypnite zapaľovanie a 
potom pokračujte odznovu od bodu a. vyššie popísaného postupu. 

 

3.11. Zmena osobného kódu (PIN) 

4 miestny PIN kód (osobný kód) núdzového odblokovania je možné kedykoľvek zmeniť. 
a. Keď je systém odalarmovaný zapnite zapaľovanie vozidla, stlačte valet tlačidlo 5x v priebehu 8 sekúnd. 
b. Po uplynutí 8 sekúnd bude LED trvalo svietiť po dobu 5 sekúnd a potom začne blikať.  
c. Zadajte osobný PIN kód spôsobom popísaným v odseku “Núdzové odblokovanie”. Po správnom zadaní 

platného PIN kódu siréna vydá jeden krátky zvuk a potom zadajte nový 4 miestny PIN kód nasledovným 
spôsobom: 

d. Keď LED blikne toľko krát, aká je hodnota prvej číslice PIN kódu vypnite zapaľovanie. Siréna vydá počet 
krátkych tónov zodpovedajúci hodnote prvej číslici PIN kódu. Potom znovu zapnite zapaľovanie a čakajte 
pokým LED blikne toľko krát, aká je hodnota druhej číslice PIN kódu a znovu vypnite vypnite zapaľovanie. 
Siréna vydá počet krátkych tónov zodpovedajúci hodnote druhej číslice PIN kódu. Obdobne pokračujte pre 
tretiu a štvrtú číslicu PIN kódu. Po zadaní nového PIN kódu popísaným spôsobom siréna vydá 4x zvukový 
signál čím signalizuje úspešné prijatie nového PIN kódu pre núdzové odblokovanie systému. 

e. Ak LED blikne viac ako 10 krát alebo zapaľovanie necháte vypnuté dlhšie ako 15 sekúnd režim zadávania 
nového PIN kódu (zmena PIN kódu) pre núdzové odblokovanie sa ukončí. 

f. Ak režim zmeny PIN kódu pre núdzové odblokovanie nebol úspešne ukončený vypnite zapaľovanie a 
potom pokračujte odznovu od bodu a. vyššie popísaného postupu. 

 

3.12. Dvojstup ňový otrasový senzor  
a. ak je vozidlo vystavené ľahkému nárazu siréna vydá na výstrahu 5 krátkych zvukových signálov a 

parkovacie svetlá 1x bliknú 
b. ak je vozidlo vystavené silnému nárazu siréna vydáva zvuk a parkovacie svetlá budú blikať 30 sekúnd 
Systém je možné rozšíriť o prídavný senzor so záporným vstupným signálom z nasledovnej ponuky: mikrovlnný, 
náklonový a ultrazvukový senzor. 
 
3.13. Otvorenie dverí batožinového priestoru 
a. Kedykoľvek, keď stlačíte tlačidlo 4 jeden krát alebo tlačidlo 2 podržíte stlačené po dobu 2 sekúnd systém 

vyšle signál na otvorenie dverí batožinového priestoru (výstup -300 mA). 
b. Ak je v čase takéhoto otvorenia batožinového priestoru systém zaalarmovaný, budú snínač otvorenia dverí 

batožinového priestoru a externý senzor ignorované pokým sa dvere batožinového priestoru znovu 
nezavrú. Po uplynutí 4 sekúnd sa systém znovu zaalarmuje.   

 
3.14. Výstupy -300mA 
Výstup 2 
a. Kedykoľvek, keď stlačíte súčasne tlačidlá 1 + 3 sa aktivuje Výstup CH2 (-300 mA) 
b. Ak je v tom čase systém zaalarmovaný, budú snínač otvorenia dverí batožinového priestoru a externý 

senzor ignorované pokým bude Výstup CH2 aktívny. Po uplynutí 4 sekúnd sa systém znovu zaalarmuje.    
 
Výstup 3 
a. Kedykoľvek, keď stlačíte súčasne tlačidlá 2 + 3 sa aktivuje Výstup CH3 (-300 mA) 
b. Ak je v tom čase systém zaalarmovaný, budú snínač otvorenia dverí batožinového priestoru a externý 

senzor ignorované pokým bude Výstup CH3 aktívny. Po uplynutí 4 sekúnd sa systém znovu zaalarmuje. 



3.15. Automatické znovu zaalarmovanie (vi ď voľby funkcie 7)  
Po odalarmovaní systému dôjde k jeho automatickému zaalarmovaniu (prípadne aj s uzamknutím dverí) ak do 
30 sekúnd nie je zapnuté zapaľovanie vozidla alebo nedošlo k otvoreniu dverí.  
 
3.16. Zaalarmovanie po uzavretí posledných dverí - Last door arming, (vi ď pasáž vo ľby funkcie 6) 
a. Zapnite a potom vypnite zapaľovanie vozidla a zavrite dvere vozidla. Po uplynutí 30 sekúnd sa systém 

automaticky zaalarmuje (prípadne aj s uzamknutím dverí) (viď pasáž Voľby funkcie 6). 
b. Pokiaľ dôjde v 30 sekundovom vyčkávacom intervale k otvoreniu niektorých dverí systém pozdrží postup 

zaalarmovania pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu všetkých dverí. 
 
Funkcia zapamätania nastavení 
Alarm si v prípade odpojenia napájania uloží do pamäte posledné platné nastavenia systému.  
 
4. Nastavenie parametrov funkcií 
a. voľby funkcií sú programovateľné. Dodržujete nasledovný postup, prosím:  
b. Keď je systém odalarmovaný zapnite zapaľovanie (najskôr 5 sekúnd od posledného vypnutia zapaľovania). 
c. V priebehu 10 sekúnd od zapnutia zapaľovania stlačte valet tlačidlo 3 krát a potom ho podržte stlačené 2 

sekundy. Systém prejde do režimu voľby funkcie, siréna vydá jeden krátky zvukový signál a parkovacie 
svetlá raz bliknú.   

d. Opakovaným stláčaním Valet tlačidla zvolíte funkciu, ktorej nastavenie parametrov chcete zmeniť - valet 
tlačidlo musíte stlačiť v priebehu 20 sekúnd toľko krát, aké je poradové číslo zvolenej funkcie. Po každom 
stlačení a uvoľnení Valet tlačidla siréna vydá jeden krátky zvukový signál. 

e. Keď opakovaním stláčaním valet tlačidla zvolíte požadovanú funkciu, stlačte tlačidlo 1 alebo tlačidlo 2 
diaľkového ovládača pre uskutočnenie voľby. Siréna vydá jeden krátky zvukový signál pre výber 
továrenského nastavenia, siréna vydá dva krátke zvukové signály pre výber parametra 1 a vydá tri krátke 
zvukové signály pre výber parametra 2. 

f. Keď uplynie 20 sekúnd alebo vypnete zapaľovanie, systém vydá dlhý tón a opustí režim voľby funkcie.  
 
 
Tabuľka vo ľby funkcií 
číslo 

funkcie Funkcia 
Default  hodnoda 

(1 tón sirény) 
Výber parametra 1  

(2 tóny sirény) 
Výber parametra 2  

(3 tóny sirény) 

1 časovač zamknutia / odomknutia 0.5 sekúnd 3.5 sekúnd - 

2 oneskorenie uzamknutia rovnaké ako F1 15 sekúnd 30 sekúnd 

3 počet pulzov odomknutia 1 pulz 2 pulzy - 

4 zaalarmovanie / odalarmovanie s tónom 
sirény 

Vypnuté Zapnuté - 

5 oneskorenie zaalarmovania 3 sekundy 30 sekúnd - 

6 zaalarmovanie po zavretí posledných 
dverí 

Vypnuté Áno bez zamknutia Áno so zamknutím 

7 znovu zaalarmovanie Áno so zamknutím Vypnuté Áno bez zamknutia 

9 automatické uzamknutie dverí Vypnuté Zapnuté - 

10 Blokovanie motora Zapnuté Vypnuté - 

11 spôsob blokovania motora MODE 3 MODE 1 MODE 2 

12 Výstup CH2 tlačidlo 1+3 druhé odomknutie klaksón 

13 Výstup CH3  tlačidlo 2+3 osvetlenie kabíny časovač 30 sekúnd 

14 voľba trvania signálu otvorenia dverí 
batožinového priestoru 

1 sekunda 
výstup pokiaľ je 
tlačidlo stlačené 

funkcia diaľkového 
štartu 

25 DEFAULT Áno - - 

 



F1. časovač zamknutia / odomknutia 
Prednastavená hodnota : Po zaalarmovaní/odalarmovaní systému sa dvere vozidla uzamknú / odomknú po 
   uplynutí 0.5 sek. 
Parameter 1 :  Po zaalarmovaní/odalrmovaní systému sa dvere vozidla uzamknú/odomknú po uplynutí 3.5 sek. 
 
F2. Lock Timer 
Prednastavená hodnota : rovnaká ako F1. 
Parameter 1 :  Po stlačení tlačidla 1 sa dvere vozidla uzamknú po uplynutí 15 sekúnd. 
Parameter 2 :  Po stlačení tlačidla 1 sa dvere vozidla uzamknú po uplynutí 30 sekúnd. 
 
F3. Pulzy odomknutia 
Prednastavená hodnota : Po stlačení tlačidla 2 sa dvere vozidla odomknú jedným pulzom. 
Parameter 1 :  Po stlačení tlačidla 2 sa dvere vozidla odomknú dvomi pulzami. 
 
F4. Zaalarmovanie / Odalarmovanie s písknutím 
Prednastavená hodnota :  zaalarmovanie / odalarmovanie je bez signalizácie zvukovým signálom sirény  
Parameter 1 :  zaalarmovanie / odalarmovanie je signalizované krátkym zvukovým signálom sirény. 
 
F5. Oneskorenie zaalarmovania  
Prednastavená hodnota : oneskorenie 3 sekundy.  
Parameter 1 :  oneskorenie 30 sekúnd.  
 
F6. Zaalarmovanie po zavretí posledných dverí 
Prednastavená hodnota : deaktivácia tejto funkcie.  
Parameter 1 :  Po vypnutí zapaľovania a zavretí posledných dverí sa po uplynutí 30 sekúnd systém   
   zaalarmuje bez uzamknutia dverí. 
Parameter 2 :  Po vypnutí zapaľovania a zavretí posledných dverí sa po uplynutí 30 sekúnd systém zaalarmuje 
   s uzamknutím dverí.  
 
F7. Znovu zalarmovanie 
Prednastavená hodnota : V prípade, že sa po odalarmovaní systému do 30 sekúnd nezapne zapaľovanie  
   alebo neotvoria dvere vozidla bude systém automaticky zaalarmovaný s uzamknutím dverí.  
Parameter 1 :  deaktivácia tejto funkcie. 
Parameter 2 :  V prípade, že sa po odalarmovaní systému do 30 sekúnd nezapne zapaľovanie alebo neotvoria 
   dvere vozidla bude systém automaticky zaalarmovaný bez uzamknutia dverí. 
Poznámka :  Táto funkcia by mala byť aktivovaná spoločne s aktivovaním funkcie Zaalarmovanie po zavretí 
   posledných dverí. 
 
F9. Automatické uzamknutie dverí 
Prednastavená hodnota : Keď sa zapne zapaľovanie dvere sa automaticky nezamknú a po vypnutí 
zapaľovania vozidla sa dvere automaticky neodomknú. 
Parameter 1 :  Keď sa zapne zapaľovanie dvere sa automaticky zamknú a po vypnutí zapaľovania vozidla sa 
   dvere automaticky odomknú. 
 
F10. Blokovanie motora 
Prednastavená hodnota : Funkcia blokovania motora je umožnená. 
Parameter 1 :  deaktivácia tejto funkcie. 
 
 
 



F11. Spôsob blokovania motora 
Prednastavená hodnota : vstupný režim blovania motora 3. 
Parameter 1 :  vstupný režim blovania motora 1. 
Parameter 2 :  vstupný režim blovania motora 2. 
 
F12. voľby výstupu CH2 
Prednastavená hodnota : krátko stlačte súčasne tlačidlá 1 a 3 diaľkového ovládača, na výstupe  sa  objaví 
   -300 mA signál v trvaní 500 ms. Stlačte súčasne tlačidlá 1 a 3 diaľkového ovládača, na výstupe 
   bude -300 mA signál pokým sú tlačidlá stlačené 
Parameter 1 :  výstup druhého odomknutia 
Parameter 2 :  výstup na klaksón 
Poznámka :  signál klaksónu je v trvaní 30 ms, výstup na sirénu alarmu je 500 ms zapnuté, 500 ms vypnuté. 
 
F13. voľby výstupu CH3 
Prednastavená hodnota: krátko stlačte súčasne tlačidlá 2 a 3 diaľkového  ovládača,  na výstupe sa objaví 
   -300 mA signál v trvaní 500 ms. Stlačte súčasne tlačidlá 2 a 3 diaľkového ovládača, na výstupe 
   bude -300 mA signál pokým budú tlačidlá stlačené 
Parameter 1 :  výstup osvetlenia kabíny, po odalarmovaní sa rozsvieti svetlo kabíny pokiaľ sa nezapne   
    zapaľovanie vozidla (ACC ON), osvetlenie maximálne 30 sekúnd 
Parameter 2 :  výstupný -300 mA signál v trvaní 30 sekúnd 
 
F14. voľba trvania otvorenia dverí batožinového priestoru 
Prednastavená hodnota : stlačte tlačidlo 4 alebo podržte tlačidlo 2 stlačené 2 sekundy, systém vyšle výstupný 
   -300 mA signál v trvaní 1000ms. 
Parameter 1 :  stlačte a podržte tlačidlo 2, na výstupe bude -300 mA signál pokým bude tlačidlo stlačené 

Parameter 2 :  táto možnosť je aktívna len v spojení s modulom diaľkového štartu (REMOTE START)﹐vodič  

  vstupu do zámku batožinového priestoru spojte s vodičom „Bypass“ modulu diaľkového štartu  
  (za normálnych okolností ako stavový výstupný signál). Systém v tomto režime ignoruje signál  
  zapnutia zapaľovania (ACC ON), signál aktivovania senzoru alarmu a signál uvoľnenia zámku  
  dverí batožinového priestoru. 
 
F25. Default 
Prednastavená hodnota : Návrat na továrensky nastavené hodnoty. 
 
 

5. Pokyny na inštaláciu do vozidla a údržbu systému  

Za inštaláciu alarmu do vozidla zodpovedá vždy osoba, ktorá inštaláciu vykonala. Inštaláciu je nutné vykonať 

v súlade s týmto návodom a všeobecne platnými zásadami. Všetky spoje po inštalácii je nutné riadne 

zaizolovať izolačnou páskou alebo zmršťovacou bužírkou. Jednotlivé moduly alarmu nesmú byť umiestnené 

v priamej blízkosti airbagov alebo iných bezpečnostných systémov vozidla. 

Zariadenie sa montuje pod prístrojovú dosku vozidla so zapojením podľa priloženej schémy. Jednotlivé 

súčasti alarmu by mali byť umiestnené na skrytom a neprístupnom mieste aby sa sťažilo ich odhalenie a 

úmyselné poškodenie/vyradenie z činnosti. Výnimku tvorí valet tlačidlo, ktoré by malo byť umiestnené na 

skrytom, ale vodičovi vozidla ľahko dostupnom mieste. Indikačná LED má byť umiestnená na dobre 

viditeľnom mieste zo všetkých uhlov zvonku aj znútra vozidla. 

Riadiacu jednotku je potrebné umiestniť konektormi smerom dole, aby sa zabránilo zatečeniu kondenzovanej 

vody do riadiacej jednotky po kabeláži. Hlavná poistka, ktorá je súčasťou kabeláže napájania nesmie byť 

odstránená a mala by byť umiestnená čo najbližšie k prípojnému bodu +12V. 



Sirénu je vhodné umiestniť do motorového priestoru minimálne 30 cm od zdrojov extrémného tepla v motore 

tak, aby nebola dostupná zospodu vozidla a aby bola chránená pred vodou. Siréna nesmie smerovať 

smerom hore. 

Anténa RF modulu by mala smerovať smerom hore a nesmie sa dotýkať kovových častí vozidla alebo ostatných 

vodičov elektroinštalácie vo vozidle. Anténa nesmie byť skracovaná alebo inak upravovaná. Správne 

umiestnenie antény alarmu má významný vplyv na účinný dosah diaľkového ovládača alarmu. 

Zariadenie je nutné používať v súlade s priloženým užívateľským návodom. Špeciálnu pozornosť je nutné 

venovať uchovaniu užívateľského PIN kódu po jeho zmene (nahradenie továrenského nastavenia) nakoľko 

bez PIN kódu nie sú prístupné funkcie núdzového odblokovania a nastavenia parametrov jednotlivých funkcií 

alarmu.  

Zariadenie si nevyžaduje údržbu okrem výmeny batérií v diaľkových ovládačoch alarmu. Diaľkový ovládač 

obsahuje 2 ks batérií CR2016. Po výmene vybitých batérií nie je nutné vykonať žiadne ďalšie nastavenia.  

 

 
6. Technická špecifikácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC napájacie napätie 12 V 

DC rozsah napájania 9 - 15 V 

Odber prúdu (v zákl.konfigurácii) 15 mA      

Frekvenčný rozsah DO 433,92 MHz 

Rozsah pracovných teplôt -20°C až + 55°C 

Skladovacia teplota -40°C až + 80°C 

Batérie v diaľkovom ovládači 2x CR2016 

Rozmery 95x57x30 mm 

Hmotnosť (celá sada) 650 gramov 

Hmotnosť riadiacej jednotky 65 gramov 



7. Schéma zapojenia 
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1. Obsah balení 

1.1. Alarm M-372-12V se skládá z následujících částí: 

1.2. Doplňkové příslušenství:    

• přídavný senzor: mikrovlnný, náklonový, ultrazvukový 

• relé blokování motoru 

 

   Objednací kódy samostatně objednatelných částí : 

 Položka Objednací kód 

Alarm - celá sada M-372-12V 

Řídící jednotka alarmu 617111 

Siréna 12V 617205-12 

Dálkový ovladač  617122 

Otřesový senzor 617310 

Mikrovlnný senzor 617320 

Ultrazvukový senzor 617330 

Náklonový senzor 617340 

 

2.  Popis zařízení 

Alarm M-372-12V je určen pro vozidla s palubní sítí 12V s možností použití 2 nezávislých senzorů (oddělené 

zóny) a s pamětí posledních 5 zaznamenaných poplachů. Zaznamenané poplachy je možno kdykoliv vyvolat 

pro analýzu možných problémů. Pro nouzové odblokování alarmu je určen 4 místný osobní kód (PIN), který 

může být uživatelem změněn. 

 

3. Přehled funkcí 

3.1.  Dálkový ovladač s plovoucím kódem 
Pro obsluhu alarmu je určen 4 tlačítkový dálkový ovladač s plovoucím kódem. Funkce ovladače jsou 

popsány v tabulce: 



Tlačítko Funkce Za podmínky, že: 

Stiskněte tlačítko 1 

aktivace alarmu 

vyhledávání vozidla se zvukem 

dočasné zastavení alarmu (signalizace narušení) 

uzamknutí dveří vozidla 

alarm nebyl aktivovaný 

alarm byl aktivovaný 

siréna alarmu je spuštěná 

během jízdy 

Stiskněte tlačítko 1 a v průběhu 3 

sekund tlačítko 1 
aktivace alarmu s ignorováním nárazového senzoru vypnuté zapalování (ACC Off) 

Stiskněte tlačítko 1 a v průběhu 3 

sekund tlačítko 3 

aktivace alarmu s ignorováním nárazového senzoru a 

otevření dveří 
vypnuté zapalování (ACC Off) 

Stiskněte tlačítko 2  
deaktivace alarmu a odemčení vozidla 

odemčení dveří vozidla 

alarm byl aktivovaný 

během jízdy 

Stiskněte tlačítko 2 dvakrát během 8 

sekund 
druhé odemčení alarm nebyl aktivovaný 

Stiskněte a podržte tlačítko 1 na 3 s .  Panika kdykoliv 

Stiskněte a podržte tlačítko 3 na 3 s.  blokování motoru zapnuté zapalování (ACC On) 

Stiskněte tlačítko 3 tichá aktivace alarmu alarm nebyl aktivovaný 

Stiskněte tlačítko 3 a v průběhu 3 

sekund tlačítko 4  

Stiskněte tlačítko 3 a potom podržte 

tlačítko 2 stisknuté na 3 sekundy 

režim “VALET” zapnuté zapalování (ACC On) 

Stiskněte současně tlačítka 1 a 3 výstup CH2  kdykoliv 

Stiskněte současně tlačítka 2 a 3  výstup CH3  kdykoliv 

Stiskněte tlačítko 4 anebo stiskněte a 

podržte tlačítko 2 na 2 sekundy 
otevření víka zavazadlového prostoru kdykoliv 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programování kódu (Code learning)  

g. Deaktivujte systém postupem “Nouzové deaktivování” 

h. Zapněte zapalování, stiskněte valet tlačítko 10 krát během 8 sekund, siréna vydá 3 krátké zvukové 

signály jako indikaci vstupu do režimu “Programování kódu” 

i. Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači během 8 sekund. Pokud v průběhu 8 sekund  

nestisknete žádné tlačítko anebo pokud vypnete zapalování vozidla, systém automaticky ukončí režim 

“Programování kódu” 

j. Po naprogramování kódu siréna vydá krátký zvukový signál jako potvrzení ukončení programování 

kódu. Například: po naprogramování prvního dálkového ovladače siréna vydá jeden krátký zvukový 

signál, po naprogramování druhého dálkového ovladače siréna vydá 2 krátké zvukové signály   

k. Při programování některého z ovladačů musí být současně přeprogramovány vždy všechny ovladače  

l. Pro jeden systém mohou být naprogramovány maximálně 3 dálkové ovladače  

1 

2 

31 

41 



3.2. Aktivace / deaktivace alarmu 
Aktivace 

h. Stiskněte tlačítko 1. 

i. Siréna vydá jeden krátký zvukový signál, případně nevydá žádný zvukový signál, v závislosti na 

nastavení parametrů (viz. část Výběr funkce 4). 

j. Parkovací světla jednou bliknou. 

k. Startér vozidla se odpojí. 

l. Dveře vozidla se zamknou po uplynutí 0.5 nebo 3.5 sekundy v závislosti na nastavení parametrů (viz. 

část Výběr funkce 1). 

m. Po uplynutí 3 nebo 30 sekund (viz. část Výběr funkce 5) se systém zaktivuje. Pokud dojde v průběhu 3 

nebo 30 sekund (v závislosti na nastavení parametrů) k narušení alarmu vozidla, siréna vydá 2 krátké 

zvukové signály a systém bude dočasně ignorovat narušení, dokud se nestabilizuje. Pokud nejsou 

uzavřeny dveře, siréna vydá 2 krátké zvukové signály na upozornění a LED bude rychle blikat. Pokud 

není uzavřeno víko zavazadlového prostoru nebo kapota, siréna vydá jen 2 krátké zvukové signály.  

n. LED pomalu bliká.  

 
Tichá aktivace 

g. Stiskněte tlačítko 3. 

h. Parkovací světla jednou bliknou. 

i. Startér vozidla se odpojí. 

j. Dveře vozidla se zamknou po uplynutí 0.5 nebo 3.5 sekundy (viz. část Výběr funkce 1). 

k. Po uplynutí 3 nebo 30 sekund (viz. část Výběr funkce 5) se systém zaktivuje. Pokud dojde v průběhu 3 

anebo 30 sekund (v závislosti na nastavení parametrů) k narušení alarmu vozidla, siréna vydá 2 krátké 

zvukové signály a systém bude dočasně ignorovat narušení, dokud se nestabilizuje. Pokud nejsou 

zavřené dveře, siréna vydá 2 krátké zvukové signály na upozornění a LED bude rychle blikat. Pokud 

není uzavřené víko zavazadlového prostoru anebo kapota, siréna vydá jen 2 krátké zvukové signály. 

l. LED pomalu bliká.  

 
Aktivace alarmu s ignorováním senzorů 

e. Pokud je vypnuté zapalování vozidla a alarm není aktivovaný, stisknutí tlačítka 1 aktivuje alarm. Další 

stisk tlačítka 1 během 3 sekund způsobí aktivaci alarmu s ignorováním nárazového senzoru (externích 

senzorů). Tento stav je signalizován jedním bliknutím parkovacích světel. 

f. Pokud je vypnuté zapalování vozidla a alarm není aktivovaný, stisknutí tlačítka 1 aktivuje alarm.  

Následné stisknutí tlačítka 3 během 3 sekund způsobí aktivaci alarmu s ignorováním nárazového 

senzoru a kontaktů dveří. Tento stav je signalizován jedním bliknutím parkovacích světel. 

g. Ostatní funkce systému zůstávají zachovány jako při Aktivaci a jako při Tiché aktivaci systému s 

aktivovanými senzory. 

h. Po deaktivaci systému se funkce senzorů vrátí do normálu. 
 
Deaktivace 

e. Stiskněte tlačítko 2.  

f. Siréna vydá dva krátké zvukové signály (nebo nevydá žádný zvukový signál v případě, že systém byl 

aktivován funkcí Tichá aktivace). Pokud siréna vydá 4 krátké zvukové signály, znamená to, že došlo k 

narušení (byl zaznamenán poplach). 

g. Parkovací světla 2 krát bliknou a potom zůstanou svítit 4 sekundy. Pokud bliknou 4 krát, signalizují, že 

došlo k narušení. 



h. Dveře vozidla se odemknou po uplynutí 0,5 nebo 3,5 sekundy (viz. část Výběr funkce 1). 

 

3.3. Paměť poplachů 
Alarm je vybaven pamětí na 5 posledních zaznamenaných poplachových stavů. V případě, že po aktivaci 

alarmu byl zaznamenán poplach, je o tomto stavu uživatel informován blikáním indikační LED diody. Po 

deaktivaci alarmu a zapnutí zapalování vozidla se signalizace ukončí. Uživatel si může kdykoliv zobrazit 

posledních 5 zaznamenaných poplachových stavů pro analýzu možných příčin spuštění alarmu. 

 

Zobrazení obsahu paměti alarmů 
d. Při deaktivovaném alarmu zapněte zapalování (ACC On). 

e. Stiskněte valet tlačítko 6 krát během 10 sekund, světla jednou bliknou a siréna vydá 4 krátké zvukové 

signály. Tímto se systém dostane do režimu Čtení paměti alarmů. 

f. Po uplynutí 2 sekund začne LED dioda blikáním indikovat posledních 5 zaznamenaných poplachů 

(kterým senzorem/spínačem byl poplach spuštěn), přičemž jako první v pořadí se zobrazí poslední 

zaznamenaný (nejčerstvější) poplach následujícím způsobem:  

2 rychlá bliknutí    senzor č.1 (senzor zapojený v konektoru S1) 

3 rychlá bliknutí    senzor č.2 (senzor zapojený v konektoru S2) 

4 rychlá bliknutí    spínač dveří  

5 rychlých bliknutí    spínač víka zavazadlového prostoru nebo kapoty  

6 rychlých bliknutí    zapnutí zapalování vozidla 
 

Pro opětovné zobrazení obsahu paměti alarmů je zapotřebí vypnout zapalování vozidla a následovně zopakovat 

celý postup znovu. 

 

Vymazání obsahu paměti alarmů 
c. Při deaktivovaném alarmu zapněte zapalování (ACC On). 

d. Stiskněte valet tlačítko 8 krát během 10 sekund, siréna vydá 5 krátkých zvukových signálů a paměť 

alarmů se celá vymaže. 

 
3.4. Režim “VALET”  

VALET mód je režim s omezenou funkčností alarmu, vhodný například pokud odevzdáváte vozidlo do servisu nebo 

osobě, která dobře neovládá funkce alarmu. Ostatní funkce systému zůstávají nezměněny. 

f. Při deaktivovaném alarmu zapněte zapalování vozidla, stiskněte tlačítko 3 a během 3 sekund stiskněte 

tlačítko 4. Nebo: stiskněte tlačítko 3 a potom stiskněte a podržte stisknuté tlačítko 2 po dobu 3 sekund. 

g. Indikační LED dioda se trvale rozsvítí, což znamená, že systém přešel do režimu VALET. Nebo 

vypněte zapalování vozidla, čímž se systém také dostane do režimu VALET.  

h. V režimu VALET je uzamknutí dveří vozidla signalizováno dvěma krátkými zvukovými signály sirény 

a parkovací světla 2 krát bliknou. Odemčení dveří vozidla je signalizováno třemi krátkými zvukovými 

signály sirény a parkovací světla 3 krát bliknou.   

i. V režimu VALET jsou všechny funkce, kromě Aktivace alarmu, beze změny.  

j. Ukončení režimu VALET: zapněte zapalování vozidla, stiskněte tlačítko 3 a potom tlačítko 4. Nebo: 

stiskněte tlačítko 3 a potom stiskněte a podržte stisknuté tlačítko 2 po dobu 3 sekund. LED dioda 

zhasne a tím je signalizováno, že systém ukončil režim VALET. 

 



3.5. Automatické zamknutí dveří během jízdy  (viz. část Výběr funkce 9) 

Pokud je systém deaktivován a zapne se zapalování vozidla, dveře se po uplynutí 10 sekund automaticky 

zamknou. Po vypnutí zapalování vozidla se dveře vozidla automaticky odemknou. 
 
Ovládání zamčení dveří během jízdy 
c. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 1 když je zapnuté zapalování vozidla, dveře vozidla se zamknou. 
d. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 2 když je zapnuté zapalování vozidla, dveře vozidla se odemknou. 
3.6. Panik alarm 

c. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 1 na 3 sekundy. Siréna bude vydávat souvislý tón a parkovací světla 

budou blikat po dobu 30 sekund. 

d. Stiskněte tlačítko 1 nebo tlačítko 2 pro vypnutí funkce Panika. 
 

3.7. Vyhledání vozidla na parkovišti 

c. Pokud je systém aktivován, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 1 - siréna vydá jeden krátký zvukový 

signál a parkovací světla 10 krát bliknou. 

d. Stiskněte tlačítko 2 pro zastavení funkce Vyhledávání vozidla a pro deaktivaci alarmu.  
 

3.8. Druhé odemknutí (viz. část Výběr funkce 12) 
Pokud je aktivována funkce “Druhé odemknutí”, dvojí stisknutí tlačítka 2 během 8 sekund způsobí vyslání 
-300mA signálu na výstup CH2.  
 

3.9. Blokování motoru:  
 Pokud je systém aktivován, je na výstupu trvale -300mA pro blokování motoru. Tento výstup se využívá pro externí 
NC relé a pro vnitřní odpojovací relé. 

Systém umožňuje 3 způsoby aktivování funkce “Blokování motoru” (viz. část Výběr funkce 10, 11) 
a. Pokud je zapnuté zapalování vozidla (ACC ON), stiskněte a podržte tlačítko 3 stisknuté na 3 sekundy, tímto 

se aktivuje funkce blokování motoru. Pokud je funkce blokování motoru povolená (příslušnou volbou funkce 
10) potom nastavení funkce 11 určuje způsob realizace blokovaní motoru. Režim A je základní a k němu je 
možno připojit režimy B nebo C, podle nastavení funkce 11. 

b. Zapnutím zapalování (ACC ON) systém okamžitě přejde do režimu blokovaní motoru. Pokud v průběhu 10 
sekund stisknete na ovladači tlačítko 1, systém bude ignorovat zapnutí zapalování, opustí režim blokování 
motoru a parkovací světla jednou bliknou. Nebo: stisknutím valet tlačítka a jeho podržením na dobu jedné 
sekundy ukončíte blokování motoru. 

c. Při zapnutém zapalování vozidla přejde systém po otevření dveří vozidla do režimu blokování motoru. 
Pokud během 10 sekund stisknete na ovladači tlačítko 1, systém bude ignorovat otevřené dveře, opustí 
režim blokování motoru a parkovací světla jednou bliknou. Nebo: stisknutím valet tlačítka a jeho podržením 
na  dobu 1 sekundy ukončíte blokování motoru. 

  Při nastavení MODE 1 se vykoná  A + C 
  Při nastavení MODE 2 se vykoná  A + B + C 
  Při nastavení MODE 3 se vykoná  A 
 

Po aktivování funkce “Blokování motoru” následují tyto činnosti: 
i. 0 až 15 sekund:  nic se neděje 
j. 16 až 30 sekund:  LED bliká v pomalém rytmu 
k. 31 až 60 sekund:  LED bliká v rychlém rytmu a siréna vydá 1 krátký zvukový signál každé 1,3 sec.  
l. 61 až 75 sekund:  LED bliká v rychlém rytmu a siréna vydá 1 krátký zvukový signál každé 0,7 sec. 
m. po 76 sekundách:  siréna vydává souvislý zvuk a parkovací světla blikají. Pokud dojde k vypnutí   

     zapalování, na blokovacím výstupu se objeví signál -300 mA.   

n. po vypnutí zapalování (ACC OFF) vydává siréna trvalý zvuk a parkovací světla blikají ještě 3 minuty.  



o. po zapnutí zapalování bez toho, že by byla ukončena funkce “Blokování motoru”, začne siréna znovu 
vydávat trvalý zvuk a parkovací světla blikají nepřetržitě. 

p. po zablokování motoru použijte funkci “Nouzové odblokování” pro zrušení funkce “Blokování motoru” a 
pro přechod do deaktivovaného stavu. 

 

3.10. Nouzové odblokování 

Pro nouzové odblokování je nutno použít 4 místný PIN kód (osobní kód). Z výroby je nastaven kód 1234. 

f. Zapněte zapalování vozidla a stiskněte valet tlačítko 5 krát během 8 sekund. 

g. Po uplynutí 8 sekund se LED dioda rozsvítí na 5 sekund a poté začne blikat.  

h. Až LED blikne tolikrát, jaká je hodnota první cifry PIN kódu, vypněte zapalování. Poté znovu zapněte 

zapalování a počkejte až LED blikne tolikrát, jaká je hodnota druhé cifry PIN kódu a znovu  vypněte 

zapalování. Obdobně pokračujte pro třetí a čtvrtou cifru PIN kódu. Po zadání správného PIN kódu 

popsaným způsobem siréna vydá 4 krát zvukový signál, čímž signalizuje úspěšné nouzové odblokování. 

i. Pokud LED blikne více než 10 krát nebo necháte zapalování vypnuté déle než 15 sekund, režim zadávání 

PIN kódu pro nouzové odblokování bude ukončen. 

j. Pokud režim zadávání PIN kódu pro nouzové odblokování nebyl úspěšně dokončen, vypněte zapalování a 

potom začněte znovu od bodu a. výše popsaného postupu. 
 

3.11. Změna osobního (PIN) kódu  

4 místný PIN kód (osobní kód) nouzového odblokování je možné kdykoliv změnit. 

g. Pokud je systém deaktivován, zapněte zapalování vozidla a stiskněte valet tlačítko 5 krát během 8 sekund. 

h. Po uplynutí 8 sekund se LED dioda rozsvítí na 5 sekund a poté začne blikat.  

i. Zadejte podle části “Nouzové odblokování” osobní (PIN) kód. Po správném zadání platného PIN kódu 

siréna vydá jeden krátký zvukový signál a poté můžete zadat nový 4 místný PIN kód následujícím 

způsobem: 

j. Až LED blikne tolikrát, jaká je hodnota první cifry nového PIN kódu, vypněte zapalování. Siréna vydá tolik 

krátkých tónů, jaká je hodnota první cifry nového PIN kódu. Poté opět zapněte zapalování a počkejte až 

LED blikne tolikrát, jaká je hodnota druhé cifry nového PIN kódu a opět zapalování vypněte. Siréna vydá 

tolik krátkých tónů, jaká je hodnota druhé cifry nového PIN kódu. Obdobně pokračujte pro třetí a čtvrtou 

cifru PIN kódu. Po zadání nového PIN kódu výše popsaným způsobem siréna vydá 4 krátké zvukové 

signály, čímž signalizuje úspěšné přijetí nového PIN kódu pro nouzové odblokování systému. 

k. Pokud LED blikne více než 10 krát nebo necháte zapalování vypnuté déle než 15 sekund, režim zadávání 

nového PIN kódu (změna PIN kódu) pro nouzové odblokování bude ukončen. 

l. Pokud režim změny PIN kódu pro nouzové odblokování nebyl úspěšně dokončen, vypněte zapalování a 

potom začněte znovu od bodu a. výše popsaného postupu. 
 

3.12. Dvoustupňový otřesový senzor  
c. Pokud je vozidlo vystaveno lehkému nárazu, siréna vydá na výstrahu 5 krátkých zvukových signálů a 

parkovací světlá jednou bliknou. 
d. Pokud je vozidlo vystaveno silnému nárazu, siréna vydává trvalý zvuk a parkovací světla budou blikat 30 s. 
Systém je možno rozšířit o přídavný senzor se záporným vstupním signálem z následující nabídky: mikrovlnný, 
náklonový a ultrazvukový senzor. 
 

3.13. Otevření víka zavazadlového prostoru 
c. Kdykoliv po stisknutí tlačítka 4 anebo pokud podržíte tlačítko 2 stisknuté na 2 sekundy, centrální jednotka 

vyšle signál, který ve spojení s elektromagnetickým mechanizmem (není součástí sady) umožňuje otevření 
víka zavazadlového prostoru (výstup -300 mA ). 

d. Pokud je při otevírání víka zavazadlového prostoru systém aktivován, bude snímač zavazadlového prostoru 



a externí senzory ignorovány do doby, než se víko zavazadlového prostoru opět zavře. Poté se systém za 4 
sekundy opět plně zaktivuje.   

 

3.14. Výstupy -300 mA 
Výstup 2 
c. Kdykoliv při současném stisku tlačítek 1 + 3 se aktivuje Výstup CH2 (-300 mA) 
d. Pokud je v té době systém aktivován, bude snímač zavazadlového prostoru a externí senzory ignorovány po 

dobu aktivního Výstupu CH2. Po uplynutí 4 sekund se systém opět plně zaktivuje.    
 

Výstup 3 
c. Kdykoliv při současném stisku tlačítek 2 + 3 se aktivuje Výstup CH3 (-300 mA) 
d. Pokud je v té době systém aktivován, bude snímač zavazadlového prostoru a externí senzory ignorovány po 

dobu aktivního Výstupu CH3. Po uplynutí 4 sekund se systém opět plně zaktivuje. 
3.15. Automatická opětovná aktivace alarmu (viz. část Výběr funkce 7)  
Po deaktivaci systému dojde k jeho automatické opětovné aktivaci (případně i s uzamknutím dveří), pokud do 
30 sekund nedojde k zapnutí zapalování vozidla nebo k otevření dveří.  
 
3.16. Aktivace alarmu po uzavření posledních dveří (viz. část Výběr funkce 6) 
c. Zapněte a poté vypněte zapalování vozidla a zavřete všechny dveře vozidla. Po uplynutí 30 sekund se 

systém automaticky zaktivuje (případně i s uzamknutím dveří) (viz. část Výběr funkce 6). 
d. Pokud dojde během 30 sekund k otevření některých dveří, systém pozastaví automatickou aktivaci a čeká, 

dokud nedojde opět k uzavření všech dveří. 
 
Funkce paměť nastavení 
Alarm má pro případ odpojení napájení uloženy do paměti poslední platná nastavení systému.  

 
4. Nastavení parametrů funkcí 
g. Možnosti funkcí jsou programovatelné. Dodržujte následující postup:  
h. Pokud je systém deaktivován, zapněte zapalování (ne dřívě než 5 sekund od posledního stavu vypnutého 

zapalování). 
i. V průběhu 10 sekund od zapnutí zapalování stiskněte 3 krát valet tlačítko a poté ho podržte stisknuté 2 

sekundy. Systém přejde do režimu Výběr funkce, siréna vydá jeden krátký zvukový signál a parkovací 
světla jednou bliknou.   

j. Opakovanými stisky valet tlačítka zvolíte funkci u které chcete měnit nastavení parametrů - valet tlačítko 
musíte stisknout během 20 sekund tolikrát, jaké je pořadové číslo zvolené funkce. Po každém stisku a 
uvolnění valet tlačítka siréna vydá jeden krátký zvukový signál. 

k. Až opakovanými stisky valet tlačítka zvolíte požadovanou funkci, stiskněte tlačítko 1 nebo tlačítko 2 
dálkového ovladače pro provedení změny nastavení. Siréna vydá jeden krátký zvukový signál při volbě 
továrního nastavení, siréna vydá dva krátké zvukové signály při výběru parametru 1 a vydá tři krátké 
zvukové signály při výběru parametru 2. 

l. Po uplynutí 20 sekund nebo při vypnutí zapalování systém vydá dlouhý tón a opustí režim Nastavení 
parametrů.  

 

Tabulka Výběr funkcí 
 

Funkce 
Tovární nastavení 

(1 tón) 
Výběr parametru 1 

(2 tóny) 
Výběr parametru 2 

(3 tóny) 

1 délka impulzu zamknutí / odemknutí 0.5 sekundy 3.5 sekundy - 

2 zpoždění uzamknutí stejné jako F1 15 sekund 30 sekund 



3 počet impulzů odemknutí 1 impulz 2 impulzy - 

4 aktivace / deaktivace s tónem vypnuto zapnuto - 

5 zpoždění aktivace 3 sekundy 30 sekund - 

6 aktivace po uzavření posledních dveří vypnuto ano, bez zamknutí ano, se zamknutím 

7 opětovná aktivace ano, se zamknutím vypnuto ano, bez zamknutí 

9 automatické zamknutí dveří vypnuto zapnuto - 

10 blokování motoru vozidla zapnuto vypnuto - 

11 způsob blokování motoru vozidla MODE 3 MODE 1 MODE 2 

12 výstup CH2 tlačítko 1+3 druhé odemknutí klakson 

13 výstup CH3  tlačítko 2 + 3 osvětlení kabiny časovač 30 sekund 

14 výběr délky impulzu pro otevření víka 

zavazadlového prostoru 
1 sekunda 

aktivní pokud je 

tlačítko stisknuté 

funkce dálkového 

startu 

25 obnovení továrního nastavení ano - - 

 
 
F1. Délka impulzu zamknutí / odemknutí 
Přednastavená hodnota: Po aktivaci / deaktivaci systému se dveře vozidla uzamknou / odemknou po   

   uplynutí 0.5 s. 

Parametr 1:  Po aktivaci / deaktivaci systému se dveře vozidla uzamknou / odemknou po uplynutí 3.5 s. 

 
F2. Zpoždění uzamknutí 
Přednastavená hodnota: stejná jako F1. 

Parametr 1:  Po stisknutí tlačítka 1 se dveře vozidla uzamknou po uplynutí 15 s. 

Parametr 2:  Po stisknutí tlačítka 1 se dveře vozidla uzamknou po uplynutí 30 s. 

 
F3. Impulzy odemknutí 
Přednastavená hodnota: Po stisknutí tlačítka 2 se dveře vozidla odemknou jedním impulzem. 

Parametr 1:  Po stisknutí tlačítka 2 se dveře vozidla odemknou dvěma impulzy. 

 
F4. Aktivace / deaktivace s tónem 
Přednastavená hodnota:  Aktivace / deaktivace systému bez signalizace zvukovým signálem sirény.  

Parametr 1:  Aktivace / deaktivace systému je signalizována krátkým zvukovým signálem sirény. 

 
F5. Zpoždění aktivace 
Přednastavená hodnota: Zpoždění 3 s.  

Parametr 1:  Zpoždění 30 s.  

 
F6. Aktivace po uzavření posledních dveří 
Přednastavená hodnota: Funkce není aktivní.  

Parametr 1:  Po vypnutí zapalování a uzavření posledních dveří se po uplynutí 30 sekund systém   

  zaktivuje bez uzamknutí dveří. 

Parametr 2:  Po vypnutí zapalování a uzavření posledních dveří se po uplynutí 30 sekund systém zaktivuje  

  s uzamknutím dveří.  

 
F7. Opětovná aktivace 
Přednastavená hodnota: Pokud se po deaktivaci systému do 30 sekund nezapne zapalování nebo se   



  neotevřou dveře vozidla, systém se opětovně automaticky zaktivuje s uzamknutím dveří.  

Parametr 1:  Funkce není aktivní. 

Parametr 2:  Pokud se po deaktivaci systému do 30 sekund nezapne zapalování nebo se neotevřou dveře 

vozidla, systém se automaticky zaktivuje bez uzamknutí dveří. 

Poznámka:  Tato funkce by měla být aktivována společně s aktivovanou funkcí Aktivace po uzavření   

   posledních dveří. 

 
F9. Automatické uzamknutí dveří 
Přednastavená hodnota: Po zapnutí zapalování se dveře nezamknou a po vypnutí zapalování se    

  neodemknou. 

Parametr 1:  Po zapnutí zapalování se dveře vozidla automaticky zamknou a po vypnutí zapalování se  

   dveře automaticky odemknou. 
 
F10. Blokování motoru 
Přednastavená hodnota: Funkce blokování motoru je povolena. 

Parametr 1:  Funkce není aktivní. 

 
F11. Způsob blokování motoru 
Přednastavená hodnota: Režim blokování motoru 3. 

Parametr 1:  Režim blokování motoru 1. 

Parametr 2:  Režim blokování motoru 2. 

 
F12. Možnosti výstupu CH2 
Přednastavená hodnota: Stiskněte současně krátce tlačítka 1 a 3 dálkového ovladače, na výstupu se objeví  

  signál -300 mA o délce 500 ms. Stiskněte a podržte stisknutá současně tlačítka 1 a 3 dálkového  

  ovladače, na výstupu bude signál -300 mA po celou dobu stisku tlačítek. 

Parametr 1:  výstup druhého odemknutí 

Parametr 2:  výstup na klakson 

Poznámka:  signál klaksonu má trvaní 30 ms, výstup na sirénu alarmu je 500 ms zapnuto, 500 ms vypnuto. 

 
F13. Možnosti výstupu CH3 
Přednastavená hodnota: Stiskněte současně krátce tlačítka 2 a 3 dálkového ovladače, na výstupu se objeví  

  signál -300 mA v trvání 500 ms. Stiskněte a podržte stisknutá současně tlačítka 2 a 3 dálkového  

  ovladače, na výstupu bude signál -300 mA po celou dobu stisku tlačítek 

Parametr 1:  Výstup pro osvětlení kabiny. Po deaktivaci alarmu se rozsvítí osvětlení kabiny na 30 sekund  

   nebo do zapnutí zapalování. 

Parametr 2:  Výstupní signál -300 mA v trvání 30 vteřin. 

 

F14. Výběr délky impulzu pro otevření víka zavazadlového prostoru 
Přednastavená hodnota: Stiskněte tlačítko 4 dálkového ovladače nebo podržte tlačítko 2 stisknuté 2 sekundy, 

   systém vyšle impulz -300 mA o délce 1000ms. 

Parametr 1:  Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko 2, na výstupu bude přítomno -300 mA po celou dobu stisku 

Parametr 2:  Tato varianta je možná pouze ve spojení s modulem dálkového startu (REMOTE START). 

Propojte tento výstup se vstupem „Bypass“ modulu dálkového startu (za normálních okolností stavový výstupní 

signál). Systém v tomto režimu ignoruje signál zapnutí zapalování (ACC ON), signál externího senzoru alarmu 

a signál uvolnění víka zavazadlového prostoru. 



 
F25. Obnovení továrního nastavení 
Přednastavená hodnota: Návrat na továrně nastavené hodnoty. 

 
5. Pokyny pro instalaci alarmu do vozidla a pro údržbu systému 

Za instalaci alarmu do vozidla zodpovídá vždy osoba, která instalaci provedla. Instalaci je nutno provést v 

souladu s tímto návodem a s všeobecně platnými zásadami. Všechny spoje po instalaci je nutno řádně 

zaizolovat izolační páskou nebo smršťovací bužírkou. Jednotlivé moduly alarmu nesmí být umístěny v 

bezprostřední blízkosti airbagů nebo jiných bezpečnostních systémů vozidla. 

Zařízení je určeno pro montáž pod přístrojovou desku vozidla, se zapojením podle přiloženého schématu. 

Jednotlivé součásti alarmu by měly být umístěny na skrytých a nepřístupných místech, aby se ztížilo jejich 

odhalení a úmyslné poškození / vyřazení z činnosti. Vyjímku tvoří valet tlačítko, které by mělo být umístěno 

na skrytém, ale řidiči vozidla lehce dostupném místě. Indikační LED dioda má být na místě dobře viditelném 

ze všech úhlů zvenku i zevnitř vozidla. 

Řídící jednotku je nutno umístit konektory směrem dolů, aby se zabránilo zatečení kondenzované vody do 

elektroniky řídící jednotky po kabeláži. Hlavní pojistka, která je součástí kabeláže napájení, nesmí být 

odstraněna a měla by být umístěna co nejblíže k přípojnému bodu +12V. 

Sirénu je vhodné umístit v motorovém prostoru minimálně 30 cm od zdrojů extrémního tepla v motoru tak, 

aby nebyla dostupná zespod vozidla a aby byla chráněna před vodou. Siréna nesmí směřovat směrem nahoru. 

Anténa RF modulu by měla směrovat nahoru a nesmí se dotýkat kovových částí vozidla nebo ostatních vodičů 

elektroinstalace ve vozidle. Anténa nesmí být zkracována nebo jinak upravována. Správné umístění antény 

alarmu má významný vliv na účinný dosah dálkového ovladače alarmu. 

Zařízení je nutno používat v souladu s přiloženým uživatelským návodem. Zvláště je nutno věnovat 

pozornost uchování uživatelského (PIN) kódu po jeho změně (nahrazení továrně nastaveného), neboť bez 

PIN kódu nejsou dostupné funkce nouzového odblokování a nastavení parametrů jednotlivých funkcí alarmu.  

Zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu kromě výměny baterií v dálkových ovladačích alarmu. Dálkový ovladač 

obsahuje 2 ks baterií CR2016. Po výměně vybitých baterií není nutno provádět žádná další nastavení.  
 

6. Technická specifikace 
 

DC napájecí napětí 12 V 

DC rozsah napájení 9 - 15 V 

Odběr proudu (v zákl. 

konfiguraci) 15 mA      

Frekvenční rozsah DO 433,92 MHz 

Rozsah pracovních teplot -20°C až + 55°C 

Skladovací teplota -40°C až + 80°C 

Baterie v dálkovém ovladači 2x CR2016 

Rozměry 95x57x30 mm 

Hmotnost (celá sada) 650 gramů 

Hmotnost řídící jednotky 65 gramů 

 
 
 



7. Schéma zapojení 
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1. Package content 

1.1. Alarm M-372-12V  consists of following parts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Supplementary accessories:    

• additional sensors: Microwave, Tilt, Ultrasound 

• engine blocking relay 

   Part numbers of separately ordered parts: 

 Item Part number 

Alarm - whole set M-372-12V 

Alarm control unit 617111 

Siren 12V 617205-12 

Remote control 617122 

Shock sensor 2 stage 617310 

Microwave sensor 617320 

Ultra sound sensor 617330 

Tilt sensor 617340 

 

2.  Device description 

Alarm M-372-12V is designed for vehicles with 12V board power with possibility to use 2 independent 

sensors (separated zones) with last 5 recorded alarm triggers memory. Recorded triggers can be retrieved 

any time for possible problem analysis. For emergency disarming is used 4 digit PIN code which can be 

modified by the user. 

 

3. Functions overview 

3.1.  Remote control with hopping code 
For alarm control is used 4 button remote control with hopping code. Remote control’s functions are 
described in the table: 



Button Function Under condition 

Press button 1 once 

Arm 
Car finder with sound 
Temporary stop alarm 
Remote Lock doors 

Alarm is disarmed 
Alarm is being armed 
Alarm is sounding 
While driving 

Press button 1 then 1 within 3 sec Arm with shock sensor bypass  ACC Off 

Press button 1 then 3 within 3 sec 
Arm with shock sensor and door trigger 
bypass  

ACC Off 

Press button 2 once 
Disarm & unlock doors  
Stop alarm trigger temporarily 
Remote unlock doors 

Armed 
Sounding  
While driving 

Press button 2 twice within 8 sec Second unlock Alarm is disarmed 

Press and hold button 1 for 3 sec Remote panic ACC Off 

Press and hold button 3 for 3 sec Enter anti carjacking  ACC On 

Press button 3 once Silent arming  

Press button 3 then 1 within 3 sec Silent arming with shock sensor bypass  ACC Off 

Press button 3 then 3 within 3 sec 
Silent arming with shock sensor & door trigger
bypass  

ACC Off 

Press button 1 + 3 once Ch2 output Anytime 

Press button 2 + 3 once  Ch3 output Anytime 

Press button 4 once or 2 for 2 sec Trunk release Anytime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Code learning  
m. Disarm the system in the way of Emergency disarming. 
n. After turn Ignition ON, press Valet Switch 10 times within 8 seconds, siren will chirp 3 times to enter 

code-learning mode. 
o. Press any button on the transmitter within 8 seconds. If over 8 sec or turn ignition OFF, the system will exit 

code-learning mode automatically. 
p. The siren will chirp accordingly for confirmation as soon as the code is learned. For example, the first 

transmitter is learned, the siren will chirp once. The second transmitter is learned, the siren will chirp twice.  
q. If one of the transmitters is to be programmed, the other transmitters must be reprogrammed at the same 

time.  
r. Up to 3 transmitters can be learned per module.  
 

1 

2 
3
4



3.2. Arming / disarming the vehicle 
Arming 
o. Press button 1. 
p. Siren will chirp once or no chirp (see Function selection 4). 
q. Parking light will flash once. 
r. Disables engine starter. 
s. Door will be locked at 0.5sec or 3.5 sec (see Function selection 1). 
t. After 3 or 30 sec (see Function selection 5), the system is armed. If the alarm is triggered within 3 or 30 sec, 

the siren will chirp twice after 3 or 30 seconds, and the circuit will be bypassed until the circuit is stable. If 
door is not closed, the siren will chirp twice for warning, 3 or 30 seconds later and LED flashes quickly. If 
trunk or bonnet is not closed, the siren will chirp twice only.  

u. LED will flash slowly.  
 
Silent arming 
m. Press button 3. 
n. Parking light will flash once. 
o. Disables engine starter. 
p. Door will be locked at 0.5sec or 3.5 sec (see Function selection 1). 
q. After 3 or 30 sec (see Function selection 5), the system is armed. If the alarm is triggered within 3 or 30 sec, 

the siren will chirp twice after 3 or 30 seconds, and the circuit will be bypassed until the circuit is stable. If 
door is not closed, the siren will chirp twice for warning, 3 or 30 seconds later and LED flashes quickly. If 
trunk or bonnet is not closed, the siren will chirp twice only.  

r. LED will flash slowly.  
 
Arming and silent arming with sensor bypass  
i. ACC off and disarming press button 1,the system will arm, and then press button 1 again within 3 sec, the 

parking lights will flash once. Which indicates that system enters sound arming mode and bypass shock 
sensor trigger.  

j. ACC off and disarming press button 1,the system will arm, and then press button 3 again within 3 sec, the 
parking lights will flash once. Which indicates that system enters sound arming mode bypass shock sensor 
trigger and door trigger input. 

k. ACC off and disarming press button 3,the systems will silent arm, and then press button 1 again within 3 sec, 
the parking lights will flash once. Which indicates that system enters silent arming mode bypass shock 
sensor trigger. 

l. ACC off and disarming press button 3,the system will arm, and then press button 3 again within 3 sec, the 
parking lights will flash once. Which indicates that system enters silent arming mode bypass shock sensor 
trigger and door trigger input. 

m. Other system's functions will be as same as the ARMING or SILENT ARMING with sensor. 
n. After disarming, the sensor will return work normally. 
 
Disarming 
i. Press button 2.  
j. Siren will chirp 2 times (or no chirp if the system was in silent arm mode). If siren chirps 4 times alarm has 

been activated.  
k. Parking lights will flash 2 times then the parking light will light 4 sec, if flash 4 times alarm has been 

activated. 
l. Doors will unlock at 0.5sec or 3.5sec (see Function selection 1). 
 



3.3. Trigger memory 
Alarm has buil in memory for 5 last recorded alarm triggers. In the case alarm trigger was recorded while alarm 
was armed user is informed by means of Indication LED flashing. After alarm disarming and turning ignition ON 
LED flashing will be terminated. User can recall anytime 5 last recorded alarm triggers for analysis of the 
reason why alarm was triggered. 
 
Reading trigger memory  

a. when the vehicle alarm is disarmed turn ACC ON  
b. press valet switch 6 times within 10 seconds, the parking lights will flash once and siren will chirp 4 

times which indicates that system entered Trigger memory reading mode. 
c. 2 seconds later systems starts to indicate 5 lastly recorded alarm triggers by means of LED flashing. 

showing the sensor/switch which triggered the alarm. The first shown alarm trigger is that recorded as 
the latest one and is indicated as follows: 

   2 quick flashes       Sensor No. 1 (that connected in connector S1) 
   3 quick flashes       Sensor No. 2 (that connected in connector S2) 
   4 quick flashes   Door trigger 
   5 quick flashes   Hood or trunk trigger 
   6 quick flashes   Ignition trigger 
To repeate trigger memory reading turn OFF the ignition and then repeat the whole sequence again, please. 
 
Erasing trigger memory 

a. when the vehicle alarm is disarmed turn ACC ON 
b. press valet switch 8 times within 10 seconds, the siren will chirp 5 and trigger memory will be erased at 

once.  

 

3.4. Valet mode 
Valet mode is mode with reduced functionality of the alarm for exemple when th vehicle is taken to the service 

shop or used by person not familiar with alarm functions. Other functions of the system remains unchanged. 
k. When system is disarmed, turn ignition ON, press button 3 and within 3 seconds press button 4 or press 

button 3 and then press and hold button 2 for 3 seconds. 

l. Red indication LED will be constantly ON what indicates that system entered Valet mode or turn ignition 

OFF and system will enter into Valet mode. 

m. In VALET mode, siren will chirp twice and parking lights will flash twice when lock the door, and siren will 

chirp three times and parking lights will flash three times when unlock the door. 

n. All functions except arming function remain the same in Valet mode.  

o. Leave valet mode : Turn ignition ON, press button 3 and within 3 seconds press button 4 or press button 3 

and then press and hold button 2 for 3 seconds. Indication LED will switch OFF to indicate exit valet mode. 

 

3.5. Automatic Door Lock / Unlock (see Function sel ection 9) 
When the system is disarmed and ignition turns ON the doors will automatically lock with 10 seconds delay. 
After switch OFF the ignition the door will unlock automatically. 
 

Door lock control (while driving) 
e. While ignition is ON press button 1 to lock the doors.  
f. While ignition is ON press button 2 to unlock the doors. 
 



3.6. Panic  
e. Press button 1 for 3 sec. The siren will sound and parking lights will flash for 30 sec 
f. Press button 1or 2 to stop the panic function. 
 

3.7. Car finder 
e. While the system is armed press button 1: siren will chirp 1 times and parking lights will flash 10 times. 
f. Press button 2 to stop car finder and disarm.  
 

3.8. Second unlock (see Function selection 12) 
When the function Second unlock is activated double press of button 2 within 8 seconds will output 300mA 

negative signal at CH2 output. 

 

3.9. Anti car-jacking  
When system is armed there is permanent 300 mA negative output (GROUND WHEN ARMED) used for 
vehicle engine disable by an external NC relay and internal cut relay. 
The system offers three modes of anti-car jacking (See Function Selection 10,11) 
d. When ACC ON, press and hold button 3 for 3 seconds to activate the anti car-jacking function. When the anti 

car-jacking function is enabled by function 10 parameters setting then function 11 parameters setting    
determines how the engine disable will be executed. Mode A is fixed and mode B and C may be added 
depending on function 11 parameters setting. 

e. After turning ACC ON system will enter anti car-jacking mode immediately. If within 10 seconds button 1 is 
pressed system bypass the action of turning ACC ON, exits anti car-jacking mode and parking light flash 
once. Press and hold Valet switch for one second will also exit anti car-jacking mode. 

f. When ACC ON system will enter anti car-jacking mode when door are opened. If within 10 seconds button 1 
is pressed system bypass the action of opening the door, exits anti car-jacking mode and parking light flash 
once. Press and hold Valet switch for one second will also exit anti car-jacking mode. 

  When MODE 1 is selected then A and C are activated 
  When MODE 2 is selected then A and B and C are activated 
  When MODE 3 is selected then only A is activated 
 
When the system enters anti car-jacking mode follow ing activity is taken: 
q. 0 to 15 seconds  no activity 
r. 16 to 30 seconds  LED flashes slowly 
s. 31 to 45 seconds  LED flashes fast and the siren will chirp once every 1.3 second  
t. 46 to 75 seconds  LED flashes fast and the siren will chirp once every 0.7 second  
u. After 75 seconds  the siren sounds and the parking light flash continuously. When the ignition is  

      switched OFF, the arming wire will output -300 mA signal.  
v. After turn ACC OFF, the siren will sound and the parking lights will flash for 3 minutes before they stop.  
w. Turn ACC ON again without exiting anti car-jacking mode, the siren will sound and the parking lights will 

flash continuously again. 
x. When engine is disabled perform Emergency disarming  function to exit anti car-jacking mode and to enter 

disarmed state of the system. 
 
3.10. Emergency disarming  
For emergency disarming is used 4 digits PIN code. Factory default PIN code is 1234. 
a. Turn ignition ON and press valet switch 5 times within 8 seconds 
b. After 8 seconds expires LED will lit for 5 seconds and then starts flashing 
c. When the LED flashes the 1st digit of the 4 digits PIN code turn ignition OFF. Then turn ignition ON and wait 

for LED to flash the 2nd digit of the 4-pin code and turn ignition OFF again. Use the same procedure to enter 

the 3rd and the 4th digit of PIN code. When complete, siren will sound 4 times to indicate system override. 



d. If LED flashes 10 times or more or ACC will stay OFF for time longer than 15 seconds system will exits PIN 

code entering for emergency disarming procedure.  

e. If failed to enter valid PIN code for emergency disarming switch OFF the ignition and return to step a.  

 
3.11. PIN code change 
User can change his 4 digits PIN code at any time. 
a. when system is disarmed turn ignition ON and press valet switch 5 times within 8 seconds 
b. After 8 seconds expires LED will lit for 5 seconds and then starts flashing 
c. Enter valid PIN code by procedure described in “Emergency disarming”. When valid PIN code is entered 

the siren will chirp once and then enter new 4 digits PIN code by following procedure: 

d. When LED flashes the 1st digit of the 4 digits PIN code, turn ignition OFF. Siren will chirp so many times 

what is the value of the 1st digit. Then turn ignition ON again and wait while LED flashes the 2nd digit of the 

PIN code. Use the same procedure to enter the 3rd and the 4th digit of new PIN code. When complete, siren 

will sound 4 times to indicate system accepted new 4 digits PIN code for emergency disarming.  

e. If LED flashes 10 times or more or ACC will stay OFF for time longer than 15 seconds system will exits new 

PIN code entering procedure.  

f. If failed to enter new valid PIN code for emergency disarming switch OFF the ignition and return to step a. 
 
3.12. 2-stage shock sensor 
e. If car receives a light shock, siren will chirp 5 times and parking lights will flash once for warning. 
f. If car receives more intensive shock, siren will sound and parking lights will flash for 30 seconds. 
 
3.13. Trunk open  
e. Anytime, when button 4 is pressed once or button 2 is pressed and hold for 2 seconds system outputs 

-300mA signal for trunk opening. 
f. If the system is armed when such command was received system ignores trunk open sensor and external 

sensor till the trunk is not closed again. 4 seconds later system re-arms automatically.   
 
3.14. -300 mA channel outputs 

Channel 2 output 
a. Anytime, when buttons 1 and 3 are pressed simultaneously system outputs -300mA signal on Channel 2. 
b. If the system is armed when such command was received system ignores trunk open sensor and external 

sensor till the trunk is not closed again. 4 seconds later system re-arms automatically.   
 
Channel3 output 
e. Anytime, when buttons 2 and 3 are pressed simultaneously system outputs -300mA signal on Channel 3. 
f. If the system is armed when such command was received system ignores trunk open sensor and external 

sensor till the trunk is not closed again. 4 seconds later system re-arms automatically.   
 
3.15. Automatic re-arming (see Function selection 7 )  
After disarm, the system will be re-armed automatically or re-arm with door lock (see Function selection 7) after 
30 sec if the ignition does not turn ON or the door is not opened. 
 
3.16. Last door arming (see Function selection 6) 
e. Turn ignition ON, then OFF and close the last door. After 30 sec, the system will arm automatically or arm 

with door lock (see Function selection 6). 
f. If one of the doors is opened during the above mentioned 30 sec periods, system will postpone enter 

arming mode till all doors are closed. 
Memory function 
The alarm wills memory the condition although the power is cut off.  



 
4. Function parameters settings 
m. The function selection is programmable. Please follow the procedure.  
n. In disarming status, turn ignition ON (must be at least 5 seconds later from the previous ignition OFF). 
o. Within 10 seconds after ignition ON, press valet switch 3 times, then hold 2 seconds. System enters into 

function selection mode, siren will chirp once and parking light will flash once.   
p. Repeated pressing of Valet Switch selects the function to be changed (within 20 seconds number of 

presses equals No.of selected function), system will chirp each time when Valet Switch is pressed and 
released. 

q. After selecting desired function number, press button 1 or button 2 of the remote control to select the 
parameter value. The siren will chirp once when button 1 confirms the factory value, the siren will chirp 
twice or three times when button 2 is the optional variable 1 or 2. 

r. When exceed 20 seconds or turn ignition OFF, system will have a long beep and leave function selection 
mode.  

 

FUNCTION SELECTION 
PRE SET VALUE  

(1 CHIRP) 
VARIABLE 1 SET-UP    

(2 CHIRPS) 
VARIABLE 2 SET-UP  

(3 CHIRPS) 
1. Lock / Unlock timer 0.5 second 3.5 second - 

2. Lock time delay the same as F1 15 seconds 30 seconds 

3. Unlock pulses 1 pulse 2 pulses - 

4. Arm / Disarm with chirp OFF ON - 

5. Arming delay time 3 seconds 30 seconds - 

6. Last door arming OFF ON without Lock ON with Lock 

7. Auto RE- arm ON with Lock OFF ON without LOCK 

9. Automatic door Lock OFF ON - 

10. Anti car-jacking ON OFF - 

11. Anti car-jacking Mode MODE 3 MODE 1 MODE 2 

12. Channel 2 output Button 1 + 3 Second Ulock Horn 

13. Channel 3 output Button 2 + 3 Cabin illumination output 30-seconds timer 

14. Trunk output time 1 second Output until button pressed Remote START Function 

25. Default  YES - - 

 
F1. Lock / Unlock timer 
Pre-set:     After press arm/disarm button, the door is locked/unlocked after 0.5 sec. 
Variable1:   After press arm/disarm button, the door is locked/unlocked after 3.5 sec. 
 
F2. Lock time delay 
Pre-set:     same as F1. 
Variable 1:   After press arm button the door is locked after 15 sec. 
Variable 2:   After press arm button the door is locked after 30 sec. 
 
F3. Unlock Pulse 
Pre-set:      After press disarm button the door is unlocked with one output pulse. 
Variable 1:  After presses disarm button the door is unlocked with two output pulses. 
 
F4. Arm/Disarm with Chirp 
Pre-set:    Arm/Disarm will have chirp indication.  
Variable 1: Arm/Disarm will not have chirp indication. 
F5. Arming delay time  
Pre-set:    delay 3 seconds  



Variable 1:    delay 30 seconds  
 
F6. Last Door arming 
Pre-set:  Function deactivated.  
Variable1: After ignition OFF and last door close the system will arm automatically with 30 seconds delay 
   without lock. 
Variable2: After ignition OFF and last door close the system will arm automatically with 30 seconds delay 
   with lock 
 
F7. Auto Re-arm  
Pre-set:    In the case system is disarmed and within 30 seconds there is no ACC ON or door opening the 
   system will re-arm automatically with lock.  
Variable1:   Function deactivated. 
Variable2:  In the case system is disarmed and within 30 seconds there is no ACC ON or door opening the 
   system will re-arm automatically without lock. 
Note:    This function should be activated together with Last door arming function.  
 
F9. Automatic door lock 
Pre-set:    When the ignition turns from OFF to ON, doors will not lock automatically. 
Variable1:   When the ignition turns from OFF to ON door will lock automatically. 
 
F10. Anti Car-hijacking 
Pre-set:    Anti car-hijacking mode is enabled. 
Variable 1:   Anti car-hijacking mode is disabled. 
 
F11. Anti Car-hijacking mode select 
Pre-set:    entry anti car-hijacking way is mode 3. 
Variable 1:   entry anti car-hijacking way is mode 1. 
Variable 2:   entry anti car-hijacking way is mode 2. 
 
F12. Channel 2 outputs way select 
Pre-set:    press and release buttons 1and 3 together to output -300 mA signal for 500 ms, press and hold 
   buttons 1and 3 together to output -300 mA signal until buttons are pressed. 
Variable 1:   second unlock output. 
Variable 2:   horn output. 
Note:    horn output honk time is 30 ms, alarm output is ON 500 ms, OFF is 500 ms. 
 
F13.Channel 3 outputs way select 
Pre-set:    press and release buttons 2 and 3 together to output -300 mA signal for 500 ms, press and hold 
   buttons 2and 3 together to output -300 mA signal until buttons are pressed. 
Variable 1:   cabin light output, when disarm cabin light will be ON until ACC ON (max 30 sec). 
Variable 2:   channel3 output -300 mA signal for 30 seconds. 
 
F14.Trunk output time select 
Pre-set:    press button 2 for 2 seconds to output -300 mA signal for 1000 ms. 
Variable 1:   press and hold button 2 to output until -300 mA signal till button is pressed. 

Variable 2:   this selection is valid only when the system connect an exterior REMOTE START module﹐trunk 

   trigger input wire will connect to REMOTE START module BYPASS wire (normally as STATUS 
   OUTPUT signal). In this mode system ignores ACC trigger input (ACC ON), TRUNK trigger input 
   and external sensor trigger. 



 
F25. Default 
Pre-set:    Return to the factory set-up 
 
 
5. Installation & Maintenance 

For the system installation in the vehicle is always responsible installing person. Installation must be done in 

accordance with this Manual and general rules. All connections must be properly isolated by isolating tape or 

heat shring tubes. Respective modules of the alarm can not be installed close to airbags or other vehicle 

safety components. 

Alarm should be installed under the dash board with connections according to provided wiring diagram. All 

components should be installed in hidden location to prevent their disconnecting or damage. Valet switch 

should be located in hidden place but easily accesible for the driver. Indication LED should be located on 

good visible place from the interior and from the exterior of the vehicle. 

Control unit must be installed with connectors facing downwards to prevent on the wires condensated water 

leak into the unit. Main fuse on the power cable can not be detached and should be placed as close as 

possible to +12V connection port. 

Siren must be located in engine compartment with minimal distance 30 cm from the source of extensive heat 

and should not be accessible from beneath of the vehicle and should be protected against splash water. Siren 

can not be installed upwards. 

RF module antenne should be directed upwards and not in contact with metal parts of vehicle body or other wires 

of electrical installations. Antenna can not be shortened or other way modified. Correct antenna installation has 

significant influence on operating range of alarm remote controls. 

Device should be used in accordance with enclosed User manual. Special attention should be given to safe 

storing of user PIN code after its change. Without valid PIN code it is not possible to perform Emergency 

disarm function and to enter parameters setting mode.  

Device does not request maintenance except of remote control batteries replacement. Remote control 

contains 2 pcs CR2016 batteries. After batteries replacement there is no need to make specific settings.  

 
 
6. Technical specifications: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC power supplynapätie 12 V 

DC working range  9 - 15 V 

Current draw (basic configuration) 15 mA      

Frequency range of remote control 433,92 MHz 

Working temperature range -20°C to + 55°C 

Storage temperature range -40°C to + 80°C 

Battery in remote control 2x CR2016 

Dimensions 95x57x30 mm 

Weight (whole set) 650 grams 

Weight (control unit only)  65 grams 



7. Wiring diagram 
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Tento výrobok je zhodný s typom schváleným Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky dňa 29.mája 2008 s 

číslom homologizácie E27*97RA-01*1035*00. 
 

This product conforms with the type approved by Ministry of Transport, Post and Telecommunication of the Slovak Republic on May 29, 

2008 under Approval No. E27*97RA-01*1035*00. 
 

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky dne 29.5.2008 s 

číslem homologizace E27*97RA-01*1035*00. 

 

 

 

Výrobku bola pridelená homologizačná značka: 

For this product following approval mark was alloted: 

Výrobku byla přidělena homologizační značka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008, MOLPIR s.r.o. 

 

Autorské práva vyhradené - žiadnu časť tejto príručky nie je povolené kopírovať, znovu publikovať alebo iným spôsobom rozširovať bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu autora. 

All rights reserved - it is prohibited to copy, reprint or to circulate any part of this Manual without prior written consent of the author. 

Autorská práva vyhrazena - žádnou část této příručky není povoleno kopírovat, znovu publikovat anebo jiným způsobem rozšiřovat bez 

předcházejícího písemného souhlasu autora. 

 

 

 

Zmena parametrov výrobku vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia. 

Product parameters are subject to change without prior notice. 

Změna parametrů výrobku vyhrazena bez předcházejícího upozornění. 

 

 

 

 

 

 

MOLPIR s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava 

tel: +421 243 191 218, fax: +421 243 191 220 

www.molpir.com, obchod@molpir.com 

 

 


