
 

ALARM SAMOCHODOWY 
URZ0221, URZ0222 

 
 
Przyciski pilota. 
 
Włączenie alarmu  
Wciśnij raz, alarm się włączy oraz zablokują się drzwi i zamkną okna. Czas zamykania okien 
20s. 
Podczas jazdy: wciśnij aby zablokować drzwi. 
Wyłączenie alarmu  
Gdy alarm włączony: wciśnij raz aby wyłączyć alarm i odblokować drzwi. Wciśnij i 
przytrzymaj przez 3,5s aby odblokować bagaŜnik. 
Podczas jazdy: wciśnij aby odblokować drzwi. 
Anty-włamanie: wciśnij aby wyłączyć funkcje anty-włamanie 
Cichy alarm  
Wciśnij raz, alarm uzbroi się w cichym trybie oraz zablokują się drzwi i zamkną okna. Czas 
zamykania okien 20s. 
Podczas jazdy: wciśnij na 1s, włączy się funkcja anty-włamanie. 
Znajdź samochód  (opcja pilot z 4 przyciskami) 
Wciśnij raz, uruchomi się syrena oraz zaczną migać światła przez 2s aby ułatwić 
zlokalizowanie samochodu. 
Wciśnij szybko dwa razy, syrena uruchomi się na 30s oraz zaczną migać światła. Wciśnij 
dowolny przycisk aby wyłączyć. 
 
Funkcje 
Fałszywy alarm 
Wciśnij przycisk , rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, raz migną światła, okna i drzwi 
zamkną się. Aktywuje się czujnik wstrząsu alarm uzbroi się w przeciągu 8s. Gdy samochód 
zostanie uderzony migną światła 5 razy oraz usłyszymy 5 sygnałów. Gdy samochód zostanie 
uderzony ponownie syrena wyda ciągły głośny dźwięk, unieruchomi się silnik. Po 15s alarm 
powróci do normalnego stanu jeśli nie zostanie w międzyczasie wyłączony. 
Cichy alarm 
Wciśnij przycisk , raz migną światła, okna i drzwi zamkną się. Aktywuje się czujnik 
wstrząsu alarm uzbroi się w przeciągu 8s. Gdy samochód zostanie uderzony migną światła 5 
razy. Gdy samochód zostanie uderzony ponownie świtała będą migać prze 15s, unieruchomi 
się silnik. Po 15s alarm powróci do normalnego stanu jeśli nie zostanie w międzyczasie 
wyłączony. Jeśli zostaną otworzone drzwi natychmiast włączy się syrena. 
Alarm 
Gdy alarm jest włączony w przypadku: otwarcia drzwi, przekręcenia kluczyka w stacyjce lub 
wciśnięcie hamulca spowoduje uruchomienie syreny i unieruchomienie silnika. 
Czujnik ultrad źwiękowy (opcja) 
Gdy alarm jest włączony (w trybie zwykłym lub cichym) w przypadku gdy aktywuje się ten 
czujnik włącza się natychmiast syrena. 
Wyłączenie alarmu 
Wciśnij  aby wyłączyć alarm usłyszymy dwa krótkie dźwięki oraz dwa razy migną światła 
lub tylko migną światła gdy jest wybrany tryb cichy. 
Automatyczne ponowne załączenie alarmu 



 

Jeśli nie zostaną otwarte drzwi w przeciągu 25s po wyłączeniu alarmu, alarm automatycznie 
się włączy. 
BagaŜnik 
Aby otworzyć bagaŜnik wciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 3,5s. 
Funkcja automatycznego blokowania drzwi 
Drzwi gdy będą poprawnie zamknięte automatycznie zablokują się po 20s od uruchomienia 
samochodu i naciśnięcia pedału hamulca. Aby wyłączyć tą funkcję naleŜy przekręcić kluczyk 
w stacyjce otworzyć drzwi i wcisnąć przycisk  na 2s, usłyszymy jeden sygnał dźwiękowy, 
w ten sam sposób włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami 
dźwiękowymi. 
Wskaźnik otwartych drzwi (opcja pilot z 4 przyciskami) 
Gdy drzwi są otwarte: jeŜeli kluczyk w stacyjce jest w pozycji OFF, światła migają przez 15s, 
jeŜeli kluczyk jest w pozycji ON, światła migają aŜ wszystkie drzwi zostaną zamknięte. Aby 
wyłączyć tą funkcję przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi, wciśnij przycisk  na 2s, 
wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym, w ten sam sposób włącza się 
tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi. 
Anty-napad 
W przypadku napadu podczas jazdy, wciśnij przycisk  na 1s włączą się światła, 
następnie wciśnij przycisk  włączy się syrena na 15s i unieruchomi się silnik. 
Wskaźnik LED 
Normalnie – miga 2 razy, uderzenie – miga 3 razy, otwarcie drzwi – miga cały czas. 
Automatyczne załączenie alarmu  
Gdy kluczyka niema w stacyjce i drzwi są zamknięte w przypadku gdy uŜytkownik zapomni 
włączyć alarmu, włączy się on automatycznie po 35s jednak drzwi nie zostaną zamknięte. 
Aby wyłączyć tą funkcję przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi, wciśnij przycisk  
na 2s, wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym, w ten sam sposób 
włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi. 
Domyślnie funkcja wyłączona. 
OstrzeŜenie o nie zamkniętych drzwiach 
Domyślnie: gdy po włączeniu alarmu usłyszymy 4 sygnały dźwiękowe oznacza to nie 
zamknięte drzwi. Aby wyłączyć tą funkcję przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi, 
wciśnij przycisk  na 2s, wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym, w 
ten sam sposób włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami 
dźwiękowymi. 
Awaryjne wyłączenie alarmu 
Gdy alarm jest włączony i pilot zostanie zgubiony lub uszkodzony: otwórz drzwi, szybko 
wciśnij i trzymaj wciśnięty pedał hamulca, następnie włóŜ kluczyk do stacyjki i przekręć go 8 
razy z pozycji OFF do ON w przeciągu 15s, zatrzymaj na pozycji OFF. 
Programowanie pilota (drzwi muszą być zamknięte) 
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota dokup taki sam pilot następnie go 
zaprogramuj.  
Programowanie: włóŜ kluczyk do stacyjki przekręć 8 razy z pozycji OFF do ON pozostaw w 
pozycji ON, kontrolka LED zacznie migać, moŜna zacząć programowanie. Wciśnij dowolny 
przycisk na nowym pilocie, kontrolka przestanie migać, zacznie świecić ciągle. Wciśnij 
ponownie dowolny przycisk na pilocie, usłyszymy jeden sygnał dźwiękowy oznacza to 
pomyślne zakończenie operacji. MoŜna zacząć programować kolejnego pilota. Jest moŜliwość 
zaprogramowania do 4 pilotów. Po zakończeniu wyjmij kluczyk ze stacyjki. 
 
Uwaga 
Po włączeniu alarmu, po 8s otwarcie drzwi spowoduje aktywację alarmu. 



 

 
UWAGA! 

1. Przed instalacją zapoznaj się ze schematem podłączenia oraz obwodami elektrycznymi 
w samochodzie. 

2. Centralkę naleŜy zainstalować w miejscu z dala od wysokich temperatur, wilgoci oraz 
urządzeń elektronicznych.. 

3. Umieść odpowiednio antenę aby zapewnić najlepsze działanie, nie zaginaj anteny. 
4. Przymocuj  czujnik wstrząsu do karoserii samochodu. Sprawdź czułość. Pokręcanie 

zgodnie ze wskazówkami zegara zwiększa czułość, w przeciwnym kierunku 
zmniejsza. Czułość jest ustawiana w fabryce więc nie pokręcaj pokrętłem jeŜeli nie 
jest to potrzebne. Nie naraŜaj czujnika na uderzenia. 

Specyfikacja: 
Centralka 
- zasilanie: 12V +/- 3V 
- pobór prądu: 8mA 
- pobór prądu przez czujnik wstrząsu : <1mA 
- prąd wyjściowy (max): światła awaryjne: 5A, syrena: 10A, zamek centralny: 10A 
- częstotliwość pracy: 315MHz/433MHz 
Pilot 
- napięcie: 12V/9V/6V 
- baterie: 27A/23A/CR2016 
- częstotliwość pracy: 315MHz/433MHz 
Problemy 
Problem MoŜliwa przyczyna Rozwiązanie 
Włącza się syrena bez Ŝadnej 
przyczyny. 

Niewłaściwie zamknięte 
drzwi. 
Czujnik wstrząsu zbyt czuły. 
Problem z podłączeniem 
centralki. 

Zamknij drzwi. 
 
Wyreguluj czujnik. 
Sprawdź podłączenie 
centralki. 
 

Nie działa syrena. Uszkodzona syrena. 
Odłączony kabel. 

Wymień kable. 
Sprawdź przewody. 

Alarm nie odpowiada po 
naciśnięciu przycisku na 
pilocie(dioda na pilocie 
miga). 

Słaby akumulator. 
Uszkodzony pilot. 

Wymień akumulator. 
Sprawdź pilot. 

Nie działa zamek centralny Problem z siłownikami 
 
Źle podłączone przewody 

Sprawdź siłowniki i 
ewentualnie wymień je 
Sprawdź poprawność 
podłączenia 

Nie działa czujnik wstrząsu Zbyt niska czułość. 
Źle zamontowany. 

Wyreguluj czujnik 
Popraw montaŜ 

Drzwi nie otwierają się 
automatycznie po 
zatrzymaniu samochodu 

Nie podłączony przewód 
ACC 

Podłącz przewody. 

 


