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UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení
dené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu
s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech motorových vozidel
s 12/24 voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na
12/24V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají
za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozu
nebo ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným
zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného
zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a
bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

I. POPIS SYSTÉMU
TS CAN je autoalarm určený pro motorová vozidla s 12/24V napájecím napětím.
Slouží na sledování dveří, zavazadlového prostoru a kapoty. Při jejich narušení
systém signalizuje poplach optickou (směrová světla) a zvukovou (siréna) signalizací.
Autoalarm je ovládaný pomocí původního dálkového ovladače od vozidla nebo je
možné ovládat rozšiřujícím modulem RF Smart a dálkovým ovladačem RC Smart.
Systém je možné připojit analogově nebo připojením na CAN BUS sběrnici, z které
dokáže získávat dostupné informace o otevření dveří, kufru, kapoty nebo o zamknutí/
odemknutí vozidla dálkovým ovladačem. Podle způsobu, jakým budete autoalarm
připojovat, nastavte funkci F9,F10,F11.
II. MONTÁŽ SYSTÉMU
Zdemontujte plastové kryty přístrojové desky vozidla. Najděte vodiče ke kterým bude
autoalarm připojený. Na testování funkce vodičů ve vozidle použijte výhradně digitální multimetr a to i v případě, když jste si jistý, že víte, na jakou funkci vodič slouží. Po
určení vodičů odpojte akumulátor a zapojte kabelový svazek autoalarmu k vodičům
potřebným pro správnou funkčnost, podle přiloženého schématu zapojení. Všechny spoje zapájkujte a zaizolujte. Po ukončení instalace autoalarmu zapojte akumulátor od vozidla a zasuňte pojistku do pojistkového pouzdra od autoalarmu. Přetestujte správnou funkčnost autoalarmu a také správnou funkčnost elektroinstalace vozidla (zapalování, směrová světla, ...). Namontujte plastové kryty přístrojové desky.
UPOZORNĚNÍ: Při zapojení do vozidla s 24V soustavou je potřebné změnit nastavení autoalarmu na 24V. Tuto změnu je potřebné vykonat před zapojením 24V napájení – pomocí PC programu s napájením přes USB nebo připojením autoalarmu na
12V a nastavením 24V soustavy pomocí tlačítka.
POZNÁMKA: Při použití 24V systému je imobilizační relé vyřazené z činnosti. Blokování je možné přes přídavné relé (není součástí balení), které je ovládané programovatelným výstupem.
UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A LED
Řídící jednotku umístněte z vnitřní strany ochranných plastů přístrojové desky. Signalizační LED umístněte na dobře viditelné místo tak, aby byl přístup k servisnímu tlačítku.
UPOZORNĚNÍ: Dodržujte maximální dovolené proudové zatížení výstupů. Pro ovládání
větší proudové zátěže použijte přídavné relé (R1215, IMO 15).
III. ANALOGOVÉ PŘIPOJENÍ K CENTRÁLNÍMU ZAMYKÁNÍ
Pokud není vozidlo vybavené CAN BUS sběrnicí nebo není v seznamu podporovaných
vozidel, je možné systém zapojit analogově a připojit ho k centrálnímu zamykání dvěmi způsoby. Připojení podle varianty A nebo varianty B.
ZAPNUTÍ ALARMU

VYPNUTÍ ALARMU

NENÍ MOŽNÉ

Spínač zamknutí (vstup blokování zamnutí/odemknutí)
Spínač odemknutí (vstup blokování zamnutí/odemknutí)
Zamykání (žlutý/černý)
Odemykání (modrý/černý)
čas do 0.5 s

čas do 0.5 s

vodič připojte na směrová světla. Při variantě B připojte optickou signalizaci na parkovací
světla!
2. Pokud směrová světla blikají při zamykání/odemykání centrálního zamykání dálkovým
ovladačem, je potřebné nastavit přes PC setup programovací vstup na funkci blokování
zamknutí/odemknutí a následně vybrat potřebnou polaritu vstupu +/-. V servomotoru
centrálního zamykání jsou spínače na ovládání centrálního zamykání. Aby se alarm
nedeaktivoval/aktivoval při mechanickém ovládání klíčem přes vložku zámku, připojte signál
spínač zamknutí respektive odemnutí přes usměrňovací diody na programovací vstup, na kterém
je potřebné nastavit funkci blokování zamknutí/odemknutí. Pro správné ovládání autoalarmu
je potřebné systém naprogramovat na zamykací a odemykací sekvenci snímaných signálů. U
některých vozidel se odemknutí/zamknutí projeví až po 4 sekundách, systém v tomto režimu
akceptuje jen kladné (plusové) impulzy.
Postup pro programování VYPNUTÍ autoalarmu - TYP B
1. Aktivujte servisní režim
2. Zavřete dveře a zamkněte vozidlo. Zapněte zapalování (alarm je vypnutý) a stlačte
programovací tlačítko 9 krát do 10 sekund. (Při prvním připojení k napájení je autoalarm
vypnutý.)
3. Vypněte zapalování, siréna dvakrát pípne a signalizační LED bliká.
4. Nyní odemkněte vozidlo do 10 sekund od bodu 3.
5. Siréna zazní 2kát pro potvrzení naprogramování.
Pokud se systém nenaučí správně odemykací sekvenci, siréna zazní 3x.
Poznámka: Vždy stlačte tlačítko jen jedenkrát. Stlačení tlačítka dva nebo vícekrát způsobí
nesprávné naprogramování sekvence. Vždy jako první programujte odemykací sekvenci.
V opačném případě může být obtížné vypnout autoalarm.
Postup pro programování ZAPNUTÍ autoalarmu - TYP B
1. Při aktivovaném servisním režimu zavřete dveře, zapněte zapalování a stlačte programovací tlačítko 8 krát do 10 sekund.
2. Vypněte zapalování, siréna pípne jedenkrát a signalizační LED bliká.
3. Do 10 sekund zamkněte vozidlo dálkovým ovladačem.
4. Siréna zazní 2kát pro potvrzení naprogramování.
Pokud se systém nenaučí správně zamykací sekvenci, siréna zazní 3x.
Poznámka: Vždy stlačte tlačítko jen jedenkrát. Stlačení tlačítka dva nebo vícekrát způsobí
nesprávné naprogramování zamykací sekvence.
IV. PŘIPOJENÍ SYSTÉMU NA CAN BUS SBĚRNICI
Při zapojení na CAN BUS sběrnici systém všechny potřebné informace čte z této
sběrnice. V seznamu podporovaných vozidel si ověřte, jestli vozidlo, do kterého
budete systém montovat, je podporované a jestli je možné systém připojit na CAN
BUS sběrnici. Pokud ano, zkontrolujte si, které informace jsou dostupné na CAN BUS
sběrnici (otevření dveří, kufru, kapoty, zamknutí/odemknutí a zapnutí zapalování).
Informace, které dostupné nejsou, připojte analogově.
Některé vozidla mají na CAN BUS sběrnici stejnou informaci o zamknutí/odemknutí
při použití dálkového ovladače a klíče. V takovém případě nastavte vstupy jako
blokování zamknutí/odemknutí a zapojte shodně, jako při analogovém zapojení, aby
se při odemknutí centrálního zamykání klíčem nedeaktivoval autoalarm. Aby systém
po připojení na CAN BUS sběrnici fungoval správně, je potřebné zadat třímístný kód
vozidla, který najdete v seznamu podporovaných vozidel.
V. ZADÁNÍ KÓDU VOZIDLA PŘI CAN BUS ZAPOJENÍ
V seznamu podporovaných vozidel si najděte vozidlo, do kterého bude systém namontovaný
a zapamatujte si jeho třímístný kód.
- v deaktivovaném stavu stlačte servisní tlačítko na 10 sek., dokud se nerozsvítí LED dioda.
- pusťte tlačítko a počtem stlačení zadejte hodnotu prvního čísla kódu vozidla. Při každém
stlačení LED dioda blikne. Po zadání hodnoty prvního čísla LED dioda rychle zabliká.
Můžete zadat druhé číslo kódu vozidla.
- počtem stlačení zadejte hodnotu druhého čísla kódu vozidla. Při každém stlačení LED dioda
blikne. Po zadání hodnoty druhého čísla LED dioda rychle zabliká. Můžete zadat třetí číslo
kódu vozidla.
- počtem stlačení zadejte hodnotu třetího čísla kódu vozidla. Při každém stlačení LED
dioda blikne. Po zadání hodnoty třetího čísla LED dioda rychle zabliká a kód vozidla je
naprogramovaný. Pokud po rychlém blikání LED dioda opět začne blikat, zadali jste kód
vozidla, který není v seznamu podporovaných vozidel.
Poznámka: číslo nula zadáte stlačením tlačítka 10x

VARIANTA A
Pro správnou funkčnost je potřebné připojení 3 vodičů na základě kterých se bude alarm aktivovat/deaktivovat. Žlutý/černý připojte k vodiči, na kterém se objeví impulz +12/24V při zamknutí. Modrý/černý připojte k vodiči, na kterém se objeví impulz +12/24V při odemknutí. Většina vozidel má v servomotoru centrálního zamykání spínače na ovládání centrálního
zamykání. Aby se autoalarm nedeaktivoval/neaktivoval při mechanickém ovládání klíčem
přes vložku zámku připojte signál spínače zamknutí respektive odemknutí přes usměrňovací
diody (IN4007 není součástí balení) na vstup blokování zamknutí/odemknutí. Tento vodič se
automaticky přednastaví na funkci blokování zamknutí/odemknutí. Polarita spínače zamknutí/
odemknutí je nastavitelná +/- (výrobní nastavení je mínus). Připojení vstupu blokování zamknutí/odemknutí je důležité proto, aby se autoalarm neaktivoval/nedeaktivoval jen při použití dálkového ovladače, ovládajícího centrální zamykání.

VI. PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ
Při programování funkcí postupujte následovně:
1. aktivujte servisní režim (viz. kapitola VIII)
2. zapněte zapalování a stlačte servisní tlačítko 7x do 10 sek.
3. vypněte zapalování, LED 3x blikne.
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla systémové funkce.
LED třikrát zabliká.
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla systémové funkce.
LED třikrát zabliká.
6. Siréna zazní 1nebo 2 krát podle toho, jak se funkce nastaví.
Alarm se vrátí do servisního režimu. Pokud chcete programovat další funkce, postup
opakujte od kroku č.2

VARIANTA B
1. Pokud směrová světla blikají jen při zamykání/odemykání centrálního zamykání dálkovým
ovladačem, stačí připojit žlutý/černý a modrý/černý vodič. Žlutý/černý vodič připojte na
napájecí vodič servomotoru, na kterém se při zamknutí objeví plusový impulz. Modrý/černý

POZNÁMKA: Při funkcích s pořadovým číslem do 10, je potřebné zadat jako první
číslo 0. Nula se zadává stlačením tlačítka 10 krát. Pro funkce F17 až F22 (nastavení
vstupů/výstupů) je postup následující: po zadání dvoumístného kódu F17-F22 LED
dlouhým bliknutím indikuje požadavek na zadání dvoumístného kódu typu vstupu/

výstupu. Po úspěšném nastavení se alarm restartuje a siréna 1x zahouká. Při zadání
nesprávného kódu nebo při pokusu nastavit IN1-IN3 jako výstup, siréna 5x zahouká.
VII. TABULKA FUNKCÍ Č.1
PROG.
MENU

FUNKCE

VÝROBNÍ
NASTAVENÍ
1 TÓN SIRÉNY

NASTAVITELNÉ
2 TÓNY SIRÉNY

F30

automatická
reaktivace

zakázaná

povolená

F31

pasivní aktivace
systému

zakázaná

povolená

F32

aktivace po
zavření zavazadlového prostoru

zakázaná

povolená

F01

Napájení 12V /
24V

12V

24V

F02

zápis CAN BUS směrová světla

zakázané

povolené

F03

zápis CAN BUS dotah oken

zakázané

povolené

F04

nečíst z CAN BUS
- dveře

zakázané

povolené

F05

nečíst z CAN BUS
- kapota

zakázané

povolené

F06

nečíst z CAN BUS
- kufr

zakázané

povolené

F07

nečíst z CAN BUS
- zapalování

zakázané

povolené

F08

nečíst z CAN BUS
- směrovky

zakázané

povolené

F37

F09

snímání zamknutí/
odemknutí

viz. tabulka
přednastavených
vstupů/výstupů

CAN BUS
výrobní nastavení

F38

F10

snímání zamknutí/
odemknutí

viz. tabulka
přednastavených
vstupů/výstupů

Analogově variant
A - nastavitelné

F11

snímání zamknutí/
odemknutí

viz. tabulka
přednastavených
vstupů/výstupů

Analogově variant
B - nastavitelné

F12

snímání zamknutí/
odemknutí

viz. tabulka
přednastavených
vstupů/výstupů

RF Smart
nastavitelné

F13

kontakty
imobilizačního
okruhu

NC

NO

výstup směrovek

+12V analogově

-

výstup směrovek

-

F14
F15

F33

0V sekvenčně

výstup směrovek

F17

nastavení IN1

pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro
nastavení

F18

nastavení IN2

pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro
nastavení

F19

nastavení IN3

pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro
nastavení

F20

nastavení IN4/
OUT1

pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro
nastavení

F21

nastavení IN5/
OUT2

pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro
nastavení

nastavení IN6/
OUT3

pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro
nastavení

F23

tichá/hlasitá
aktivace

tichá

hlasitá

F35

připomínač zapnutí
systému

připomínač je
vypnutý

připomínač je
zapnutý

sirénový výstup

siréna - sepnutá
trvale

klakson - spínaný v
krátkých intervalech

ztišení sirény

zakázané

povolené

bypass kufru

3 sekundy

1 minuta

F39

tichý mód RF
SMART

zakázané

povolené

F40

RF SMART
přídavná ochrana

zakázané

-

F41

RF SMART
přídavná ochrana

-

základní blokování
ANTI HI JACK

F42

RF SMART
přídavná ochrana

-

základní blokování
+ aktivace/
deaktivace alarmu
stlačením tlačítka

F43

RF SMART
přídavná ochrana

-

základní blokování
+ aktivace/
deaktivace alarmu
přiblížením/
vzdálením

+12V sekvenčně

F16

F22

F34

F36

-

F44

RF SMART
přídavná ochrana

-

základní blokování
+ aktivace/
deaktivace alarmu
přiblížením/
vzdálením + ANTI
HI JACK

F45

Anti Hi Jack do
rychlosti 10km/h

blokování se může
kdykoliv aktivovat

blokování se může
aktivovat jen v
případě, že vozidlo jede pomaleji
jak 10km/h.

Tichý alarm

zakázaný

povolený

Dvojitý odemykací
impulz

zakázaný

povolený

polarita vstupu IN1

(+)

(-)

polarita vstupu IN2

(+)

(-)

polarita vstupu IN3

(+)

(-)

F47

F26

polarita vstupu IN
/ OUT1

(+)

(-)

F99

F27

polarita vstupu IN
/ OUT2

(+)

(-)

F28

polarita vstupu IN
/ OUT3

(+)

(-)

F29

zpoždění aktivace
vstupů

5 sekund

40 sekund

F24
F25

při aktivaci/deak- při aktivaci/deaktioptická signalizace
tivaci autoalarmu vaci autoalarmu je
při aktivaci/deaktinení aktivní optická optická signalizace
vaci autoalarmu
signalizace
aktivní

F46

Výrobné nastavenia

POZNÁMKA: podle nastavení autoalarmu pomocí servisního tlačítka (CAN BUS,
ANALOGOVĚ VARIANTA A, ANALOGOVĚ VARIANTA B, ŽÁDNÉ) se automaticky
přednastaví programovatelné vstupy a výstupy. Předvolené nastavení vodičů je při
každém z 4 režimů jiné, ale navržené tak, aby montážníkovi ulehčilo následující instalaci (CAN BUS nebo ANALOGOVĚ).
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F01. NAPÁJENÍ 12V / 24V
PŘEDNASTAVENÉ: Alarm je napájený 12V.
NASTAVITELNÉ: Alarm je napájený 24V, imobilizační relé je vyřazené z činnosti,
imobilizace je možná pomocí výstupu stav alarmu.
F02. ZÁPIS DO CAN BUS - SMĚROVÁ SVĚTLA
PŘEDNASTAVENÉ: zápis do CAN BUS není povolený.
NASTAVITELNÉ: zápis do CAN BUS je povolený pro blikání směrovek.
F03. ZÁPIS DO CAN BUS - DOTAH OKEN
PŘEDNASTAVENÉ: zápis do CAN BUS není povolený.
NASTAVITELNÉ: zápis do CAN BUS je povolený pro dotah oken.
F04. NEČÍST Z CAN BUS - DVEŘE
PŘEDNASTAVENÉ: čtení informace otevření dveří z CAN BUS povolené.
NASTAVITELNÉ: čtení otevření dveří z CAN BUS zakázané – snímání je potřebné
zajistit analogově.
F05. NEČÍST Z CAN BUS - KAPOTA
PŘEDNASTAVENÉ: čtení informace otevření kapoty z CAN BUS je povolené.
NASTAVITELNÉ: čtení informace otevření kapoty z CAN BUS zakázané – snímání je
potřebné zajistit analogově.
F06. NEČÍST Z CAN BUS - KUFR
PŘEDNASTAVENÉ: čtení informace otevření kufru z CAN BUS povolené.
NASTAVITELNÉ: čtení informace otevření kufru z CAN BUS zakázané – snímání je
potřebné zajistit analogově.
F07. NEČÍST Z CAN BUS - ZAPALOVÁNÍ
PŘEDNASTAVENÉ: čtení informace zapnutí zapalování z CAN BUS povolené.
NASTAVITELNÉ: čtení zapalování z CAN BUS zakázané – snímání je potřebné
zajistit analogově.
F08. NEČÍST Z CAN BUS - SMĚROVKY
PŘEDNASTAVENÉ: čtení informace zapnutí směrovek z CAN BUS povolené.
NASTAVITELNÉ: čtení směrovek z CAN BUS zakázané – snímání je potřebné zajistit
analogově.
F09. SNÍMÁNÍ ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ
PŘEDNASTAVENÉ: vstupy a výstupy jsou nastavené podle tabulky přednastavených
vstupů a výstupů.
F10. SNÍMÁNÍ ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ
PŘEDNASTAVENÉ: vstupy a výstupy jsou nastavené podle tabulky přednastavených
vstupů a výstupů.
NASTAVITELNÉ: Analogově varianta A
F11. SNÍMÁNÍ ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ
PŘEDNASTAVENÉ: vstupy a výstupy jsou nastavené podle tabulky přednastavených
vstupů a výstupů.
NASTAVITELNÉ: Analogově varianta B
F12. SNÍMÁNÍ ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ
PŘEDNASTAVENÉ: vstupy a výstupy jsou nastavené podle tabulky přednastavených
vstupů a výstupů.
NASTAVITELNÉ: RF Smart – aktivace a deaktivace alarmu jen pomocí RF SMART.
F13. KONTAKTY IMOBILIZAČNÍHO OKRUHU
PŘEDNASTAVENÉ: NC - imobilizační okruh je připojený na kontaktech COM a NC
(okruh je rozpojený, pokud v aktivovaném autoalarmu zapnete zapalování).
NASTAVITELNÉ: NO - imobilizační okruh je připojený na kontaktech COM a NO
(okruh je trvale rozpojený. Sepne se jen při deaktivovaném autoalarmu a zapnutí
zapalování).
F14. VÝSTUP SMĚROVEK
PŘEDNASTAVENÉ: +12V analogově.
F15. VÝSTUP SMĚROVEK
NASTAVITELNÉ: +12V sekvenčně.
F16. VÝSTUP SMĚROVEK
NASTAVITELNÉ: 0V sekvenčně.
F17. NASTAVENÍ IN1 pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro nastavení vstupů/
výstupů.
F18. NASTAVENÍ IN2 pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro nastavení vstupů/
výstupů.
F19. NASTAVENÍ IN3 pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro nastavení vstupů/
výstupů.
F20. NASTAVENÍ IN4/OUT1 pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro nastavení
vstupů/výstupů.
F21. NASTAVENÍ IN5/OUT2 pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro nastavení
vstupů/výstupů.
F22. NASTAVENÍ IN6/OUT3 pomocí 2-místného kódu viz. tabulka pro nastavení
vstupů/výstupů.
F23. POLARITA IN1
PŘEDNASTAVENÉ: ( + )
NASTAVITELNÉ: ( - )
F24. POLARITA IN2
PŘEDNASTAVENÉ: ( + )
NASTAVITELNÉ: ( - )
F25. POLARITA IN3
PŘEDNASTAVENÉ: ( + )
NASTAVITELNÉ: ( - )
F26. POLARITA IN / OUT1
PŘEDNASTAVENÉ: ( + )
NASTAVITELNÉ: ( - )
F27.POLARITA IN / OUT2
PŘEDNASTAVENÉ: ( + )
F28. POLARITA IN / OUT3
PŘEDNASTAVENÉ: ( + )
NASTAVITELNÉ: ( - )

F29. ZPOŽDĚNÍ AKTIVACE VSTUPŮ
PŘEDNASTAVENÉ: vstupy jsou po aktivaci systému aktivní po 5 sekundách.
NASTAVITELNÉ: vstupy jsou po aktivaci systému aktivní po 40 sekundách.
F30. AUTOMATICKÁ REAKTIVACE
PŘEDNASTAVENÉ: funkce je zakázaná.
NASTAVITELNÉ: funkce je povolená. Když se po deaktivaci neotevřou žádné dveře,
systém se po 30 sek. opět aktivuje.
F31. PASIVNÍ AKTIVACE SYSTÉMU
PŘEDNASTAVENÉ: funkce je zakázaná.
NASTAVITELNÉ: po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří se systém
automaticky po 30 sek. aktivuje.
F32. AKTIVACE PO ZAVŘENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
PŘEDNASTAVENÉ: zakázaná - po zavření zavazadlového prostoru se autoalarm
neaktivuje.
NASTAVITELNÉ: povolená - po zavření zavazadlového prostoru se autoalarm po 30
sekundách aktivuje.
F33. OPTICKÁ SIGNALIZACE PŘI ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AUTOALARMU
PŘEDNASTAVENÉ: při zapnutí/vypnutí autoalarmu není aktivní optická signalizace.
NASTAVITELNÉ: při zapnutí/vypnutí autoalarmu je optická signalizace aktivní.
F34. TICHÁ/HLASITÁ AKTIVACE
PŘEDNASTAVENÉ: při aktivaci/deaktivaci siréna nezazní.
NASTAVITELNÉ: při aktivaci/deaktivaci zazní siréna.
F35. PŘIPOMÍNAČ ZAPNUTÍ SYSTÉMU
PŘEDNASTAVENÉ: připomínač je vypnutý.
NASTAVITELNÉ: při vypnutém zapalování a po zavření posledních dveří po 10
sekundách siréna dvakrát pípne.
F36. SIRÉNOVÝ VÝSTUP
PŘEDNASTAVENÉ: siréna - výstup je při poplachu sepnutý trvale.
NASTAVITELNÉ: klakson - výstup je při poplachu spínaný v krátkých intervalech.
F37.ZTIŠENÍ SIRÉNY
PŘEDNASTAVENÉ: potvrzovací signály systému i poplach je v plné hlasitosti sirény.
NASTAVITELNÉ: potvrzovací signály systému jsou produkované se sníženou hlasitostí,
poplach plnou hlasitostí sirény.
F38. BYPASS KUFRU
(např. Ducato, Boxer,... - kontrolní vstup otevření kufru připojený).
PŘEDNASTAVENÉ: po odemknutí nákladového prostoru OEM ovladačem a jeho
otevření do 3 sekund se poplach nevyvolá.
NASTAVITELNÉ: po odemknutí nákladového prostoru OEM ovladačem a jeho otevření
do 1 minuty se poplach nevyvolá. Otevření po této době vyvolá poplach.
F39.TICHÝ MÓD RF SMART
PŘEDNASTAVENÉ: když se po odemknutí vozidla nenačte RF SMART do 20 sekund,
blokování zůstane aktivní, ale poplach sirénou nebude vyvolaný. Výstup pager je
aktivovaný.
NASTAVITELNÉ: když se po odemknutí vozidla nenačte RF SMART do 20 sekund,
blokování zůstane aktivní a vyvolá se poplach sirénou. Výstup pager je aktivovaný.
F40. RF SMART PŘÍDAVNÁ OCHRANA
PŘEDNASTAVENÉ: zakázané. Aktivní jen základní blokování v případě nepřítomnosti
klíčenky.
F41. RF SMART PŘÍDAVNÁ OCHRANA
NASTAVITELNÉ: základní blokování + ANTI HI JACK.
F42. RF SMART PŘÍDAVNÁ OCHRANA
NASTAVITELNÉ: základní blokování + aktivace/deaktivace alarmu stlačením tlačítka.
F43. RF SMART PŘÍDAVNÁ OCHRANA
NASTAVITELNÉ: základní blokování + aktivace/deaktivace alarmu přiblížením/
vzdálením.
F44. RF SMART PRÍDAVNÁ OCHRANA
NASTAVITELNÉ: základní blokování + aktivace/deaktivace alarmu přiblížením/
vzdálením + ANTI HI JACK.
F45. ANTI HI JACK DO RYCHLOSTI 10KM/H
PŘEDNASTAVENÉ: ANTI HI JACK blokování se může kdykoliv aktivovat.
NASTAVITELNÉ: ANTI HI JACK blokování se může aktivovat jen v případě, že vozidlo
jede pomaleje jak 10km/h. Tato funkce je možná jen v případě, že konkrétní vozidlo
má podporované čtení rychlosti z CAN BUS. Rychlost 10km/h je orientační, záleží od
konkrétního typu vozidla.
F46. TICHÝ ALARM
PŘEDNASTAVENÉ: zakázané – alarm v případě poplachu sepne imobilizační okruh,
spustí sirénu a zapne směrovky.
NASTAVITELNÉ: povolené – alarm v případě alarmu sepne imobilizační okruh, ale
nespustí sirénu a nezapne směrovky.
F47. DVOJITÝ ODEMYKACÍ IMPULZ
PŘEDNASTAVENÉ: zakázané – když jsou nastavené výstupy pro zamknutí/odemknutí,
tyto výstupy se sepnou na 0,9 sekundy v případě zamknutí/odemknutí.
NASTAVITELNÉ: když jsou nastavené výstupy pro zamknutí/odemknutí, tyto výstupy se
sepnou dvakrát na 0,9 sekundy se sekundovým odstupem v případě zamknutí/odemknutí.
F99. VÝROBNÍ NASTAVENÍ
- Systém se nastaví do výrobních nastavení a resetuje se.

TABULKA PRO NASTAVENÍ VSTUPŮ/VÝSTUPŮ

VOLBA

NASTAVENÍ

Výrobní
nastavení
polarity
vstupu

IN/
OUT

Nezapojené – vstup/výstup není použitý.

IN02

Vstup zapalování – pro analogové snímání informace
zapnutí zapalování.

(+)

IN03

Vstup dveře – pro analogové snímání informace otevření
dveří. Výrobní nastavení polarity vstupu (-)

(-)

IN04

Vstup kufr – pro analogové snímání informace otevření
kufru.

(-)

IN05

Vstup kapota – pro analogové snímání informace
otevření kapoty

(-)

IN06

Vstup směrovky – pro analogové snímání informace
zapnutí směrovek.

(+)

IN07

Vstup kontrola kufru – pro bypass kufru např. pro
DUCATO, BOXER…

(+)

IN08

Vstup blokování zamknutí/odemknutí – pro analogové
zapojení typ A nebo pro některé vozidla se snímáním
zamknutí/odemknutí dveří z CAN BUS na vyblokování
mechanického klíče.

(-)

IN09

Vstup blokování externího senzoru – např. pro použití
nezávislého topení.

(+)

OUT10

Výstup dotah oken – po aktivaci systému se po 5
sekundách nastaví výstup po dobu 30 sekund.

OUT11

Výstup pager – výstup je sepnutý po celou dobu
poplachu.

OUT12

Výstup stav alarmu – výstup, kopíruje stav alarmu. Během
deaktivace je rozepnutý a během aktivace je sepnutý.

OUT13

Výstup zamknutí – 0,9 sekundový impulz pro zamknutí
vozidla pomocí RF SMART nebo po překročení rychlosti
10km/h, když je nastavené.

OUT14

Výstup odemknutí – 0,9 sekundový impulz pro
odemknutí vozidla pomocí RF SMART nebo po
zastavení vozidla, když předtím bylo zamknuté (po
prekročení 10km/h). RF Smart nesmí být nastavený v
bezdotykovém režimu.

OUT15

Výstup AUX – 3-sekundovým stlačením tlačítka na RC
SMART klíčence se přepíná stav(zapne/vypne).

OUT16

Výstup pro přední parkovací snímače – sepne výstup po
zapnutí zapalování a rozepne po překročení rychlosti
10km/h. Tato funkce je dostupná jen v případě, že
konkrétní vozidlo má podporované čtení rychlosti z
CAN BUS. Rychlost 10km/h je orientačni, záleží od
konkrétního typu vozidla.

OUT17

Výstup otevření kufru - 0,9 sekundový impulz pro
otevření kufru pomocí RF SMART ( 3sekundovým
stlačením klíčenky ).

VIII. RF SMART
Přídavný modul RF SMART slouží na zvýšení základní ochrany autoalarmu s vícero
možnostmi použití :
-základní – RF SMART vyhledává klíčenku po otevření dveří a v případě nepřítomnosti
blokuje imobilizační relé, po 20-ti sekundách se spustí poplach, když není nastavený tichý
RF SMART.
- základní + ANTI HI JACK
- základní + aktivace/deaktivace stlačením tlačítka
- základní + aktivace/deaktivace přiblížením/vzdálením
- základní + aktivace/deaktivace přiblížením/vzdálením + ANTI HI JACK
POZNÁMKA: při režimu aktivace/deaktivace přiblížením/vzdialením je potřebné
přepnout RF SMART do bezdotykového režimu viz. manuál pro RF SMART.
ANTI HI JACK POPIS FUNKCIONALITY: Když se v deaktivovaném stavu ztratí klíčenka
z dosahu, alarm spustí ANTI HI JACK sekvenci – po 15s, když se zapne nebo je zapnuté
zapalování, alarm spustí směrovky. Také spustí pípání sirény - intenzita se pomalu zvyšuje.
Po dalších 15s siréna začne trvale houkat a po dalších15s začne imobilizační relé blokovat.
Když je nastavená funkce ANTI HI JACK do rychlosti 10km/h, ANTI HI JACK blokování
se může aktivovat jen v případě, že vozidlo jede pomaleji jak 10km/h. Tato funkce je
dostupná jen v případě, že konkrétní vozidlo má podporované snímání rychlosti z CAN
BUS. Rychlost 10km/h je orientační, závisí na konkrétním modelu vozidla.
UPOZORNĚNÍ: Používání funkce ANTI HI JACK může být v některých státech zakázané. Před použitím si ověřte legislativu ve vašem státu.
POMOCÍ RF SMART je také možné ovládání zavazadlového prostoru a to v případě, že
je některý z výstupů nastavený na tuto funkci. V tom případě bude výstup sepnutý po dobu
0,9 sekundy - stlačením tlačítka na dálkovém ovladači po dobu třech sekund. V systému
může být použitý jen jeden modul RF SMART a je možné ho připojit do konektorů CN5
nebo CN6. Po připojení je zařízení automatický identifikované a nakonfigurované, diky
čemuž není potřebné další nastavení pomocí PC.
RF SMART KLÍČENKY je možné párovat v servisním režimu pomocí tlačítka viz. manuál
k RF SMART nebo pomocí KEETEC softwaru. Pro nastavení vzdálenosti dosahu klíčenek
je možné spustit testovací režim, při kterém alarm pípne při každém stlačení tlačítka na
klíčence. Tento režim je možné aktivovat/deaktivovat pomocí KEETEC softwaru nebo přes
tlačítko:
aktivace :zapnout zapalování a 4x stlačit tlačítko, vypnout zapalování
deaktivace: zapnout zapalování a 5x stlačit tlačítko, vypnout zapalování.
IX. SERVISNÍ REŽIM
Aktivování servisního režimu:
1. zapněte zapalování a stlačte 2x servisní tlačítko do 5 sekund.
2. vypněte zapalování. LED jednou blikne.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu, LED 3x blikne
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu, LED 3x blikne
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu, LED 3x blikne
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla PIN kódu, LED 3x blikne
Pokud jste zadali správný PIN kód, siréna zazní 2x a LED dioda svítí trvale. Servisní režim
je aktivovaný.
Deaktivování servisního režimu:
- zapněte zapalování a stlačte servisní tlačítko 2x do 5 sekund.
- vypněte zapalování. Siréna zazní 2x a LED dioda přestane svítit. Servisní režim je
deaktivovaný.
POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačítka 10x
POZNÁMKA: PIN kód je od výroby nastavený na hodnotu 4321
X. NOUZOVÁ DEAKTIVACE
1. otevřete dveře a zapněte zapalování.
2. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu do 8 sekund a vypněte
zapalování. LED jednou blikne.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu, LED 3x blikne
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu, LED 3x blikne
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla PIN kódu, LED 3x blikne, siréna
zazní 2x. Systém se deaktivuje.
XI. ZMĚNA PIN KÓDU
1. zapněte zapalování a stlačte servisní tlačítko 10x do 10 sekund.
2. vypněte zapalování. Siréna zazní 1x LED jednou blikne.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu, LED 3x blikne
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu, LED 3x blikne
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu, LED 3x blikne
6. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla PIN kódu, LED 3x blikne. Pokud
jste zadali správný PIN kód, siréna zazní 1x a LED jednou blikne.
7. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla nového PIN, LED 3x blikne
8. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla nového PIN, LED 3x blikne
9. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla nového PIN, LED 3x blikne
10. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla nového PIN kódu, LED 3x
blikne a siréna zazní 2x.
POZNÁMKA: nový PIN kód si důkladně uschovejte. V případě ztráty PIN kódu kontaktujte
svého prodejce.
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XII. POPIS VODIČŮ
KONEKTOR CN1 (12-PINOVÝ) - KONEKTOR VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
Černý (-) kostra vozidla (vstupní vodič)
Červený (+) napájení +12V/24V (vstupní vodič)
Oranžový/hnědý vstup CAN - L (vstupní vodič) (ver. CAN)
Oranžový/zelený vstup CAN - H (vstupní vodič) (ver. CAN)
Oranžový (+10A / -150mA) silový nebo sekvenční výstup pro směrová světla
(výstupní vodič)
Bílý/červený (+10A) siréna (výstupní vodič)
Žlutý/černý (+/-) vstup IN1 (vstupní vodič)
Modrý/černý (+/-) vstup IN2 (vstupní vodič)
Hnědý (+/-) vstup IN3 (vstupní vodič)
Zelený (+/-) vstup nebo (-150mA výstup) IN/OUT1 (vstupní/výstupní vodič)
Modrý (+/-) vstup nebo (-150mA výstup) IN/OUT2 (vstupní/výstupní vodič)
Šedý (+/-) vstup nebo (-150mA výstup) IN/OUT3 (vstupní/výstupní vodič)
Poznámka: při použití sekvenčního výstupu na směrová světla připojte vodič bez
usměrňovacích diod, které jsou na originální kabeláži. Také je potřebné zajistit
snímání směrovek analogově nebo z CAN BUS.

KONEKTOR CN2 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO SNÍMAČE
Konektor slouží na připojení jednozónového nebo dvouzónového přídavného
snímače.
KONEKTOR CN3 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO SNÍMAČE
Konektor slouží na připojení jednozónového nebo dvouzónového přídavného
snímače.
KONEKTOR CN4 (3-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ LED DIODY SE SERVISNÍM
TLAČÍTKEM
LED diodu umístěte na dobře viditelné místo tak, aby byl dobrý přístup k servisnímu
tlačítku.
KONEKTOR CN5 (4-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ RF SMART
Konektor slouží na připojení doplňkového modulu RF SMART.
KONEKTOR CN6 (4-PINOVÝ) - PŘIPOJENÍ RF SMART
Konektor slouží na připojení doplňkového modulu RF SMART.
KONEKTOR CN7 (MICRO USB) - PROGRAMOVACÍ KONEKTOR
Konektor slouží na připojení autoalarmu k PC a na programování systémových
funkcí pomocí microUSB kabelu.

Tabulka přednastavených vstupů/výstupů
vodič/polarita

CAN BUS/RF Smart

ANALOGOVĚ VARIANTA A

ANALOGOVĚ VARIANTA B

IN1

snímání zapalování (+)

zamknutí (+)

servo zamknutí (+)

IN2

snímání směrovek (+)

odemknutí (+)

směrovka (+)

IN3

snímání dveří (-)

snímání dveří (-)

snímání dveří (-)

IN4/OUT1

výstup dotah oken (-)

snímání zapalování (+)

snímání zapalování (+)

IN5/OUT2

výstup parkovací snímače (-)

blokování zamknutí/odemknutí (-)

snímání kapoty (-)

IN6/OUT3

výstup pager (-)

snímání zavazadlového prostoru (-)

snímání zavazadlového prostoru (-)

KEETEC SOFTWARE

XIII. SCHÉMA ZAPOJENÍ

CN8
VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ: vyberte značku, model a rok výroby
vozidla. Po kliknutí na přípojný bod se zobrazí zapojení konkrétního automobilu.

CN7

černý/bílý

CN6

CN5

CN2

černý

CN3

hnědý

COM
NC
NO

KÓD VOZDLA: přidělí se automaticky po zadání konkrétního vozidla (kód vozidla se nachází v seznamu podporovaných vozidel)

CN4

CN1

NO NC COM
LED dioda se
servisním
tlačítkem

KÓD VOZDLA PRO ZÁPIS DO CAN BUS : přidělí sa automaticky
po zadání konkrétního vozidla (kód vozidla se nachází v seznamu
podporovaných vozidel)

CN5 / CN6 modul RF Smart
(není součastí
balení)

PIN KÓD : je z výroby nastavený na 4321(možnost změnit PIN
kód)
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IN5/OUT2
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IN4/OUT1

ZAPOJENÍ (ČTENÍ): povolení/zakázání čtení dveří, kapoty, kufru,
zapalování směrovek z CAN BUS sběrnice

ZAPOJENÍ (ZÁPIS): povolení/zakázání zápisu oken, směrovek do CAN BUS
sběrnice. Volba napájení 12/24V. Zapnutí/vypnutí imobilizačního relé.

CZ

KEETEC TS CAN

rev. 03 AUTOALARM MONTÁŽNÍ NÁVOD
VOLBA SNÍMÁNÍ ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ
- CAN BUS Analogově varianta A, Analogově varianta B, RF Smart
VOLBA VÝSTUPU SMĚROVEK: (+) max. 10A analogově, (+) max. 10A sekvenčně,
(-) max. 150mA sekvenčně
VOLBA VSTUPU 1 (IN1) ŽLUTÝ/ČERNÝ: snímání zapalování, snímání dveří snímání zavazadlového prostoru, snímání kapoty, snímání směrovek, kontrolní vstup zavazadlového
prostoru, blokování zamknutí/odemknutí, blokování vstupu externího senzoru
VOLBA VSTUPU 2 (IN2) MODRÝ/ČERNÝ: snímání zapalování, snímání dveří snímání
zavazadlového prostoru, snímání kapoty, snímání směrovek, kontrolní vstup zavazadlového prostoru, blokování zamknutí/odemknutí, blokování vstupu externího senzoru
VOLBA VSTUPU 3 (IN3) HNĚDÝ: snímání zapalování, snímání dveří snímání zavazadlového prostoru, snímání kapoty, snímání směrovek, kontrolní vstup zavazadlového
prostoru, blokování zamknutí/odemknutí
VOLBA VSTUPU/VÝSTUPU 1 (IN/OUT 1) ZELENÝ: snímání zapalování, snímání dveří
snímání zavazadlového prostoru, snímání kapoty, snímání směrovek, kontrolní vstup zavazadlového prostoru, blokování zamknutí/odemknutí, výstup dotah oken, výstup pager,
výstup stav alarmu, výstup zamknutí, výstup odemknutí, výstup AUX, výstup parkovací
snímače, výstup otevření kufru
VOLBA VSTUPU/VÝSTUPU 2 (IN/OUT 2) MODRÝ: snímání zapalování, snímání dveří
snímání zavazadlového prostoru, snímání kapoty, snímání směrovek, kontrolní vstup zavazadlového prostoru, blokování zamknutí/odemknutí, výstup dotah oken, výstup pager,
výstup stav alarmu, výstup zamknutí, výstup odemknutí, výstup AUX, výstup parkovací
snímače, výstup otevření kufru
VOLBA VSTUPU/VÝSTUPU 3 (IN/OUT 2) ŠEDÝ: snímání zapalování, snímání dveří
snímání zavazadlového prostoru, snímání kapoty, snímání směrovek, kontrolní vstup zavazadlového prostoru, blokování zamknutí/odemknutí, výstup dotah oken, výstup pager,
výstup stav alarmu, výstup zamknutí, výstup odemknutí, výstup AUX, výstup parkovací
snímače, výstup otevření kufru

STATUS: zobrazení aktuálních událostí automobilu

NASTAVENÍ
• zpoždění aktivace vstupů: 5 sekund/40 sekund (v případě zapojení na stropní světlo)
• bezpečnostní reaktivace: zakázaná/povolená (opětovné zamknutí systému po
nežádoucím odemknutí)
• aktivace zavřením všech dveří: zakázaná/povolená (automatická aktivace systému po
zavření všech dveří)
• aktivace po zavření kufru: zakázaná, povolená (automatická aktivace systému po
zavření zavazadlového prostoru)
• bliknutí při aktivaci/deaktivaci: zakázané/povolené (optická signalizace během
aktivace a deaktivace)
• hlasitá aktivace/deaktivace:zakázaná/povolená
• připomínač zapnutí: zakázaný/povolený (akustické upozornění na neaktivovaný
systém)
• sirénový výstup: klakson, siréna (trvalý nebo přerušovaný výstup na sirénu)
• ztišení sirény: zakázané/povolené (ztišený zvuk sirény během aktivace a deaktivace
systému)
• bypass kufru: 3 sekundy/1 minuta (použití pro osobní nebo dodávkové vozidla)
• zamknutí/odemknutí od rychlosti: zakázané/povolené
• tichý alarm: zakázaný/povolený (tichý poplach pro RF SMART)
• tichý mód RF SMART: zakázaný/povolený
• Anti Hi-Jack blokování, když je rychlost <10km/h: zakázané/povolené
• dvojitý odemykací impulz: zakázaný/povolený

RF SMART OCHRANA
• identifikace (blokování motoru je spuštěné jen během aktivovaného systému a
vypnutého zapalování)
• identifikace + ANTI HI JACK (k blokování motoru dojde vždy, když ovladače nejsou v
dosahu)
• identifikace + Arm/Disarm (identifikace + ovládání aktivace a deaktivace systému
stlačením RC Smart)
• identifikace Arm/Disarm přiblížením (identifikace + ovládání aktivace a deaktivace
systému přiblížením RC Smart)
• identifikace + Arm/Disarm přiblížením + ANTI HI JACK (identifikace + ovládání
aktivace a deaktivace systému přiblížením RC Smart), (k blokování motoru dojde vždy,
když ovladače nejsou v dosahu)

HISTORIE: přehled historie nastavení automobilu

SOUBOR: otevření nebo uložení profilu, uložení nebo tisk historie, ukončení
programu

RF SMART: párování RF Smart klíčenky, spustit test režim RF Smart, ukončit test
režim RF Smart

ZOBRAZIT: možnost zobrazení uživatelského nebo montážního návodu

NÁPOVĚDA: o programu, zobrazení verze softwaru

NÁSTROJE: možnost nastavení jazyku, aktualizace seznamu podporovaných
vozidel, aktualizace firmwaru
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájecí napětí

12/24V +/- 25%

Pracovní teplota

-30°C až 70°C

Klidový odběr
Délka trvání poplachu

8mA
30 sek.

