
Благодарим Вас за выбор нашей системы!
Мотоциклетная сигнализация SteelMate 886T представляет 

собой высокотехнологическое электронное устройство, 
созданное с применением новейших достижений техники и 
использованием современной электронной базы. Система 
предназначена для снижения вероятности похищения 
мотоцикла.

ВАЖНО!!!
Перед тем как устанавливать и эксплуатировать систему, 

пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство. 
Помните, что устанавливать данные системы могут только 
квалифицированные специалисты. От этого зависит Ваша 
безопасность во время движения и надежность работы охранной 
системы.

Руководство
по использованию и установке

односторонней мотоциклетной сигнализации
SteelMate 886T



2

Содержание
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ........................... 3

1.1 Функциональные возможности системы .........................3
1.1.1 Стандартные функции ...........................................3
1.1.2 Программируемые функции ..................................3

1.2 Комплектация ................................................................3
2. БРЕЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ДАТЧИК УДАРА ................... 4

2.1 Брелоки управления .......................................................4
2.1.1 Назначение кнопок брелока ..................................4
2.1.2 Команды управления с брелока ............................4

2.2 Замена элементов питания .............................................4
2.3 Светодиодный индикатор ...............................................5
2.4 Датчик удара ..................................................................5

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ............................................... 6
3.1 Управление с помощью брелоков ...................................6

3.1.1 Постановка на охрану  ..........................................6
3.1.2 Беззвучная постановка на охрану .........................6
3.1.3 Снятие с охраны ...................................................6
3.1.4 Беззвучное снятие с охраны ..................................7
3.1.5 Режим поиска мотоцикла на стоянке .....................7
3.1.6 Режим «Паника» ...................................................7

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСТА НОВКИ НА ОХРАНУ ............................................. 8
4.1 Автоматический возврат системы на охрану  ..................8
4.2 Напоминание о постановке на охрану ............................8
4.3 Дистанционная остановка работы двигателя ..................8

5. ЗАЩИТА МОТОЦИКЛА .................................................... 9
5.1 Защита мотоцикла при включенном режиме охраны ......9
5.2 Режим Anti-Hi-Jack ........................................................10

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ ... 11
7. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ................................................. 12

7.1 Блок управления .......................................................... 12
7.2 Сирена ......................................................................... 12
7.3 Светодиодный индикатор сигнализации ....................... 12
7.4 Подсоединение проводов .............................................13
7.5 Настройка чувствительности датчика удара .................14
7.6 Общая схема подключения системы .............................15



3

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

1.1 Функциональные возможности системы

1.1.1 Стандартные функции
 ▫ Индивидуальный код управления
 ▫ Раздельное управление режимов постановка / снятие с 
охраны

 ▫ Возможность записи новых брелоков в память системы
 ▫ Цепь блокировки двигателя с помощью встроенного реле
 ▫ Встроенное реле управления габаритными огнями 
 ▫ Энергонезависимая память состояния системы
 ▫ Беззвучная постановка / снятие с охраны
 ▫ Дистанционное отключение сигналов тревоги без снятия 
системы с охраны

 ▫ Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
 ▫ Поиск мотоцикла на стоянке
 ▫ Режим «Паника»

1.1.2 Программируемые функции
 ▫ Дистанционное удаление из памяти системы утерянных и 
запись новых брелоков

 ▫ Автоматический возврат системы в режим охраны
 ▫ Режим защиты от насильственного угона с активацией 
брелоком (Anti-Hi-Jack)

1.2 Комплектация
Блок управления ........................................................... 1 шт.
Односторонний брелок управления ............................... 2 шт.
Пьезо сирена ................................................................ 1 шт.
Комплект проводов подключения .............................. 1 жгут.
Светодиодный индикатор (врезной) .............................. 1 шт.
Предохранитель 10А ..................................................... 2 шт.
Хомут крепежный .......................................................... 2 шт.
Пакетик с силикагелем .................................................. 1 шт.
Руководство по использованию и установке .................. 1 шт.
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2. БРЕЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ДАТЧИК УДАРА

2.1 Брелоки управления
Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо 

автоматически, либо по сигналам брелока при нажатии кнопок. 
2.1.1 Назначение кнопок брелока

1

Светодиодный
индикатор

2

3

4

2.1.2 Команды управления с брелока

Кнопки Назначение кнопки
Кнопка 1 Постанова на охрану

Кнопка 2 Снятие с охраны

Кнопка 3 Беззвучная постановка на охрану

Кнопка 4 Паника

2.2 Замена элементов питания
 ▫ Открутите один саморез с торцевой стороны брелока.
 ▫ Разделите половинки брелока.
 ▫ Извлеките три разряженных элемента питания.
 ▫ Установите новые элементы питания типа: 3 штуки CR2016, 
3 х 3 Вольта, убедившись в соблюдении полярности.

 ▫ Осторожно совместите обе половинки, не повредив светодиод 
и кнопки на монтажной плате.

 ▫ Закрутите ранее открученный саморез.
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2.3 Светодиодный индикатор
В данной системе используется выносной светодиодный  

индикатор, расположенный в отдельном корпусе.

2.4 Датчик удара
В данной системе используется встроенный датчик удара. 

При первом ударе по корпусу мотоцикла сработает зона 
предупреждения, в этом случае прозвучат три звуковых сигнала 
сирены и три раза мигнут указатели поворотов. Если в течение 
15 секунд удар повторится, то сработает зона тревоги, в этом 
случае сирена начнет непрерывно звучать, указатели поворотов 
и светодиодный индикатор начнут непрерывно мигать, двигатель 
заблокируется на время 15 секунд (один цикл).

Датчик удара активируется без задержки после постановки 
системы на охрану.

Настройки чувствительности встроенного датчика удара 
смотрите в пункте 7.4.
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

3.1 Управление с помощью брелоков

3.1.1 Постановка на охрану 
Для постановки системы на охрану нажмите кнопку 1 

брелока. При этом система станет на охрану, сирена подаст один 
короткий звуковой сигнал, указатели поворотов мигнут один раз, 
светодиодный индикатор начнет мигать сериями двойных вспышек.
3.1.2 Беззвучная постановка на охрану

Для постановки на охрану без звуковых сигналов сирены, 
нажмите кнопку 3 брелока. При этом система станет на охрану, 
сирена не будет подавать звуковой сигнал, указатели поворотов 
мигнут один раз, светодиодный индикатор начнет мигать 
сериями двойных вспышек. 
3.1.3 Снятие с охраны

Для снятия системы с охраны нажмите кнопку 2. Система 
снимется с охраны, сирена подаст два коротких звуковых 
сигнала, указатели поворотов мигнут два раза, светодиодный 
индикатор перестанет мигать.

Если в течение 30 секунд не включить зажигание, включится 
режим «Автоматический возврат системы на охрану» и через 
30 секунд система опять станет на охрану. Сирена подаст один 
короткий звуковой сигнал, указатели поворотов мигнут один раз, 
светодиодный индикатор начнет мигать сериями двойных вспышек. 

Для полного снятия системы с охраны повторно нажмите 
кнопку 2, габаритные огни дополнительно мигнут два раза. 
Система полностью снимется с охраны и отключит режим 
«Автоматический возврат системы на охрану». 

Примечание
Если сработали сигналы тревоги (включилась сирена и 
габаритные огни) и они были отключены с помощью кнопок 1 
или 3 брелока, система не будет снята с охраны. Для того чтобы 
снять систему с охраны, необходимо нажать кнопку 2.
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3.1.4 Беззвучное снятие с охраны
 Для снятия с охраны без звуковых сигналов, сначала нажмите 

кнопку 3, затем в течение 3 секунд нажмите кнопку 2 брелока.
Если в течение 30 секунд не включить зажигание, включится 

режим «Автоматический возврат системы на охрану» и через 30 
секунд система опять станет на охрану. Указатели поворотов  
мигнут один раз.

Для полного снятия системы с охраны повторно нажмите 
кнопку 2, габаритные огни дополнительно мигнут два раза. 
Система полностью снимется с охраны и отключит режим 
«Автоматический возврат системы на охрану».
3.1.5 Режим поиска мотоцикла на стоянке

Для поиска мотоцикла на стоянке в режиме охраны нажмите 
кнопку 1 брелока на 2 секунды или кратковременно кнопку 4 (не 
ранее чем через 3 секунды после постановки на охрану). Сирена 
подаст один звуковой сигнал длительностью 3 секунды, указатели 
поворотов мигнут два раза.

Для поиска мотоцикла на стоянке при снятой охране 
кратковременно нажмите кнопку 4.

Сирена подаст один звуковой сигнал длительностью 3 
секунды, указатели поворотов мигнут два раза.
3.1.6 Режим «Паника»

Для включения режима «Паника» при снятой охране и 
включенном зажигании кратковременно нажмите кнопку 4.

В течение 15 секунд сирена будет подавать непрерывный  
звуковой сигнал, указатели поворотов будут мигать.

Для досрочного отключения данного режима необходимо  
еще раз кратковременно нажать кнопку 4.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТА
НОВКИ НА ОХРАНУ

4.1 Автоматический возврат системы на охрану 
Система автоматически станет на охрану через 30 секунд 

после снятия системы с охраны, если в течение этого времени 
не было включено зажигание, не производился удар по корпусу 
мотоцикла или не нажималась кнопка 2 на брелоке. При этом  
сирена подаст один короткий звуковой сигнал, указатели 
поворотов мигнут один раз, светодиодный индикатор начнет 
мигать сериями двойных вспышек.

Примечание
Отключить режим «Автоматический возврат системы на 
охрану» можно так же двойным нажатием на кнопку 2 брелока.

4.2 Напоминание о постановке на охрану
Если после выключения зажигания в течение 10 секунд не 

поставить  систему  на охрану, система напомнит владельцу об 
этом – коротким тройным сигналом сирены и тройным миганием 
указателей огней поворотов.

Примечание
Данное напоминание – одноразово.

4.3 Дистанционная остановка работы двигателя
Данная система имеет возможность дистанционно, с помощью 

брелока, остановить работу двигателя. 
Для дистанционной остановки работы двигателя, при 

включенном зажигании, кратковременно нажмите кнопку 2 
брелока. При этом сработает встроенная силовая Н.З. блокировка 
и на 5 секунд отключит зажигание двигателя, в результате чего 
двигатель остановится. 

Данную возможность можно использовать в случае угона 
мотоцикла, стоящего с запущенным двигателем.
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5. ЗАЩИТА МОТОЦИКЛА

5.1 Защита мотоцикла при включенном режиме охраны
В случае попытки несанкционированного включения 

зажигания мотоцикла включатся сигналы тревоги: сирена 
начнет непрерывно звучать, указатели поворотов и светодиодный 
индикатор будут мигать, двигатель заблокируется на время 15 
секунд (один цикл).

По истечению 15 секунд сирена перестанет звучать, 
указатели поворотов потухнут, светодиодный индикатор начнет 
мигать сериями двойных вспышек, двигатель разблокируется, 
но система продолжит охранять Ваш мотоцикл.

Если причина тревоги не устранена (несанкционировано 
включено зажигание), количество циклов тревоги НЕ ограниченно.

В случае срабатывания датчика удара система работает 
следующим образом.

При первом ударе по корпусу мотоцикла сработает зона 
предупреждения, в этом случае прозвучат три звуковых 
сигнала сирены и три раза мигнут указатели поворотов. Если в 
течение 15 секунд удар повторится, то сработает зона тревоги, 
в этом случае сирена начнет непрерывно звучать, указатели 
поворотов и светодиодный индикатор будут мигать, двигатель 
заблокируется на время 15 секунд (один цикл).

По истечению 15 секунд сирена перестанет звучать, 
указатели поворотов потухнут, светодиодный индикатор начнет 
мигать сериями двойных вспышек, двигатель разблокируется, 
но система продолжит охранять Ваш мотоцикл.

В течение следующих 15 секунд любой удар по мотоциклу 
повторно приведет к срабатыванию зоны тревоги.

Если удар повторится более чем через 15 секунд, то опять 
сработает зона предупреждения и так далее.

Если сигнализация сработала в зоне действия брелока, ее 
можно в любой момент дистанционно отключить нажатием 
любой из кнопок 1 или 3. Сирена перестанет звучать, указатели 
поворотов потухнут, светодиодный индикатор начнет мигать 
сериями двойных вспышек, двигатель разблокируется, но 
система продолжит охранять Ваш мотоцикл.

Чтобы снять мотоцикл с охраны, необходимо нажать кнопку 2.
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5.2 Режим AntiHiJack
Данная система позволяет использовать режим Anti-Hi-Jack. 

Этот режим используется для предотвращения разбойного 
угона мотоцикла. Включение данного режима осуществляется с 
помощью брелока.

Для активации режима Anti-Hi-Jack, при включенном 
зажигании, нажмите кнопку 1 на брелоке в течение 2-х секунд. 
Сирена начнет подавать непрерывный звуковой сигнал, а 
указатели поворотов начнут мигать НЕ ОГРАНИЧЕНО долго.

Через 10 секуд двигатель заблокируется.
Отключение сигналов тревоги режима AntiHiJack: 

производится, при включенном зажигании, кратковременным 
нажатием кнопки 2. При этом сигналы тревоги отключатся и 
двигатель разблокируется. 
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6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ЗАПИСЬ) БРЕЛОКОВ В 
ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ

Система поддерживает в памяти до трех кодов брелоков. 
Ввиду сложности процедуры программирования (записи) 

брелоков в память системы (требуется вскрытие блока системы), 
программирование (запись) брелоков в память системы 
производится только в условиях сервисного центра.
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7. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

7.1 Блок управления
Для размещения блока управления необходимо выбрать 

такое место, чтобы он был не виден для возможного похитителя. 
Необходимо выбрать скрытое место, закрепив его с помощью 

двустороннего скотча или стяжек для кабеля. Размещать блок 
необходимо так, чтобы исключить попадание капель конденсата, 
который может стекать по проводам внутрь корпуса и разъема.

При размещении блока управления следует помнить, что для 
обеспечения нормальной работы встроенного датчика удара 
внутри блока, ему необходима жесткая связь с основной массой 
мотоцикла.

7.2 Сирена
Необходимо выбрать скрытое место, закрепив сирену с 

помощью двустороннего скотча или винтов. Размещать сирену 
необходимо дифузором вниз или под наклоном так, чтобы 
исключить попадание капель конденсата, который может стекать 
по проводам внутрь корпуса.

Сирена подключается к блоку системы с помощью своего 
разъема.

Примечание
Помните, что в данной системе применяется специальная 
пьезосирена и менять ее на другую запрещено, так как это  
может вывести систему из строя.

7.3 Светодиодный индикатор сигнализации
В комплекте поставки сигнализации идет отдельный  

светодиодный индикатор. По согласованию с пользователем 
он устанавливается на видном и удобном месте для 
просмотра. Разъем светодиодного индикатора подключите к  
двухконтактному черному разъему, расположенному на жгуте из 
блока управления.
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7.4 Подсоединение проводов (7ми контактный 
разъем сигнализации)

Красный провод: постоянный источник питания +12В.
Черный провод: подача питания («масса»), подключается к 

основной массе мотоцикла.
Оранжевый провод: вход для подключения провода 

зажигания +12В. Подключается к тому проводу, на который 
подается питание +12В, когда ключ повернут в замке зажигания 
в положение «зажигание» (питание не должно пропадать 
при повороте ключа в положение «стартер»). Необходимо 
убедиться в том, что на данный штатный провод мотоцикла не 
подается питание +12В при положении ключа замка зажигания 
«выключено». 

Два желтых провода: выход внутреннего реле на указатели 
поворотов.

Серый и розовый провода: встроенная силовая (10А) 
Н.З. блокировка. Используется для блокировки работы блока 
зажигания двигателя, но возможно использование ее для 
блокировки работы двигателя других цепей мотоцикла.

Схема встроенной силовой (10А) Н.З. блокировки

серый

Р

розовый

Встроенная силовая (10А) Н.З. блокировка разрывает цепь в 
следующих случаях:

- несанкционированное включение зажигания;
- срабатывание зоны тревоги датчика удара.
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Примечание
Помните, что при включении блокировки серый провод 
подсоединяется к «минусу» блока управления, поэтому обращаем 
внимание, во избежании короткого замыкания ни в коем случае  
данный провод не должен подсоединяться к питающим цепям 
+12В.

7.5 Настройка чувствительности датчика удара
При снятой охране нажмите и удерживайте кнопку 2 брелока 

в течение 5 секунд до тех пор, пока указатели поворотов 
включатся постоянно. Система войдет в режим настройки 
чувствительности датчика удара. 

Нажмите кнопку 3, чтобы настроить чувствительность датчика 
удара. Датчик удара имеет 5 уровней чувствительности. 

- Уровень 5, самая высокая чувствительность; 
- Уровень 1, самая низкая чувствительность
(заводская настройка – уровень 4).

При выборе уровня чувствительности (нажатие  кнопки  3), 
каждый раз сирена будет подавать звуковые сигналы, а указатели 
поворотов мигать количество раз – соответственно выбранному 
уровню:

- 1 звуковой сигнал и 1 мигание – уровень 1; 
- 2 звуковых сигнала и 2 мигания – уровень 2; 
- 3 звуковых сигнала и 3 мигания – уровень 3 и т.д.  
Как только будет выбран требуемый уровень чувствительности, 

нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода из режима 
настроек.

Если в течение 15 секунд в меню настроек чувствительности 
не происходит никаких действий, система вернется к предыдущей 
настройке чувствительности и выйдет из режима настроек.
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7.6 Общая схема подключения системы
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Дякуємо Вам за вибір нашої системи!
Мотоциклетна сигналізація SteelMate 886Т є 

високотехнологічним електронним пристроєм, створеним із 
застосуванням новітніх досягнень техніки і використанням 
сучасної електронної бази. Система призначена для зниження 
вірогідності викрадення мотоцикла.

ВАЖЛИВО!!!
Перш ніж встановлювати та експлуатувати систему, будь 

ласка, уважно ознайомтесь з цим Керівництвом. Пам’ятайте, що 
встановлювати ці системи можуть лише кваліфіковані фахівці. 
Від цього залежить Ваша безпека під час руху та надійність 
роботи охоронної системи.

Керівництво 
з використання та встановлення 

односторонньої мотоциклетної сигналізації 
SteelMate 886T
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1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

1.1 Функціональні можливості системи

1.1.1 Стандартні функції
 ▫ Індивідуальний код управління
 ▫ Роздільне управління режимів постановка / зняття з охорони
 ▫ Можливість запису нових брелоків в пам’ять системи
 ▫ Ланцюг блокування двигуна за допомогою вбудованого реле
 ▫ Вбудоване реле управління габаритними вогнями
 ▫ Энергонезалежна пам’ять стану системи
 ▫ Беззвучна постановка / зняття з охорони
 ▫ Дистанційне вимкнення сигналів тривоги без зняття системи 
з охорони

 ▫ Звукове і світлове попередження про спрацьовування системи
 ▫ Пошук мотоцикла на стоянці
 ▫ Режим «Паніка»

1.1.2 Функції, що програмуються
 ▫ Дистанційне видалення з пам’яті системи загублених і запис 
нових брелоків

 ▫ Автоматичне повернення системи в режим охорони
 ▫ Режим захисту від насильницького викрадення з активацією 
брелоком (Anti-Hi-Jack)

1.2 Комплектация
Блок управління ............................................................ 1 шт.
Односторонній брелок управління ................................. 2 шт.
П’єзосирена................................................................... 1 шт.
Комплект дротів підключення ...................................1 джгут.
Світлодіодний індикатор (врізний) ................................. 1 шт.
Запобіжник 10А ............................................................. 2 шт.
Хомут кріплення ............................................................ 2 шт.
Пакетик з силікагелем ................................................... 1 шт.
Керівництво з використання та встановлення ............... 1 шт.
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2. БРЕЛОКИ УПРАВЛІННЯ І ДАТЧИК УДАРУ

2.1 Брелоки управління
Сигналізація виконує закладені в неї функції або автоматично, 

або по сигналах брелока при натисканні кнопок. 
2.1.1 Призначення кнопок брелока

1

Світлодіодний
індикатор

2

3

4

2.1.2 Команди управління з брелока

Кнопки Призначення кнопки
Кнопка 1 Постановка на охорону

Кнопка 2 Зняття з охорони

Кнопка 3 Беззвучна постановка на охорону

Кнопка 4 Паніка

2.2 Заміна елементів живлення
 ▫ Відкрутіть один саморіз з торцевої сторони брелока.
 ▫ Розділіть половинки брелока.
 ▫ Витягніть три розряджені елементи живлення.
 ▫ Встановіть нові елементи живлення типу: 3 штуки CR2016 
3 х 3 Вольт, переконавшись в дотриманні полярності.

 ▫ Обережно з’єднаєте обидві половинки, не пошкодивши 
світлодіод і кнопки на монтажній платі.

 ▫ Закрутіть відкручений саморіз.
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2.3 Світлодіодний індикатор
У цій системі використовується виносний світлодіодний 

індикатор, розташований в окремому корпусі.

2.4 Датчик удару
У цій системі використовується вбудований датчик удару. 

При першому ударі по корпусу мотоцикла спрацює зона 
попередження, в цьому випадку пролунають три звукові сигнали 
сирени і тричі блимнуть вказівники поворотів. Якщо впродовж 
15 секунд удар повториться, то спрацює зона тривоги, в цьому 
випадку сирена почне безперервно лунати, вказівники поворотів 
і світлодіодний індикатор почнуть безперервно блимати, двигун 
заблокується на час 15 секунд (один цикл).

Датчик удару активується без затримки після постановки 
системи на охорону.

Налаштування чутливості вбудованого датчика удару 
дивіться в пункті 7.4.
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3. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ

3.1 Управління за допомогою брелоків

3.1.1 Постановка на охорону
Для постановки системи на охорону натисніть кнопку 1 брелока. 

При цьому система стане на охорону, сирена подасть один 
короткий звуковий сигнал, вказівники поворотів блимнуть один 
раз, світлодіодний індикатор почне блимати серіями подвійних 
спалахів.
3.1.2 Беззвучна постановка на охорону

Для постановки на охорону без звукових сигналів сирени, 
натисніть кнопку 3 брелока. При цьому система стане на охорону, 
сирена не подаватиме звуковий сигнал, вказівники поворотів 
блимнуть один раз, світлодіодний індикатор почне блимати 
серіями подвійних спалахів. 
3.1.3 Зняття з охорони

Для зняття системи з охорони натисніть кнопку 2. Система 
зніметься з охорони, сирена подасть два короткі звукові сигнали, 
вказівники поворотів блимнуть двічі, світлодіодний індикатор 
перестане блимати.

Якщо впродовж 30 секунд не увімкнути запалювання, увімкнеться 
режим “Автоматичне повернення системи на охорону” і через 
30 секунд система знову стане на охорону. Сирена подасть один 
короткий звуковий сигнал, вказівники поворотів блимнуть один раз, 
світлодіодний індикатор почне блимати серіями подвійних спалахів.

Для повного зняття системи з охорони повторно натисніть кнопку 
2, габаритні вогні додатково блимнуть двічі. Система  повністю 
зніметься з охорони і вимкне режим “Автоматичне повернення системи 
на охорону”.

Примітка
Якщо спрацювали сигнали тривоги (увімкнулися сирена та 
габаритні вогні) і вони були вимкнені за допомогою кнопок 1 або 
3 брелока, система не буде знята з охорони. Для того, щоб зняти 
систему з охорони, необхідно натиснути кнопку 2.
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3.1.4 Беззвучне зняття з охорони
Для зняття з охорони без звукових сигналів, спочатку 

натисніть кнопку 3, потім впродовж 3 секунд натисніть кнопку 
2 брелока.

Якщо впродовж 30 секунд не увімкнути запалювання, 
увімкнеться режим “Автоматичне повернення системи на 
охорону” і через 30 секунд система знову стане на охорону. 
Вказівники поворотів блимнуть один раз.

Для повного зняття системи з охорони повторно натисніть 
кнопку 2, габаритні вогні додатково блимнуть двічі. Система  
повністю зніметься з охорони і вимкне режим “Автоматичне 
повернення системи на охорону”.
3.1.5 Режим пошуку мотоцикла на стоянці

Для пошуку мотоцикла на стоянці в режимі охорони натисніть 
кнопку 1 брелока на 2 секунди або короткочасно кнопку 4 (не 
раніше ніж через 3 секунди після постановки на охорону). Сирена 
подасть один звуковий сигнал тривалістю 3 секунди, вказівники 
поворотів блимнуть двічі.

Для пошуку мотоцикла на стоянці при знятій охороні 
короткочасно натисніть кнопку 4.

Сирена подасть один звуковий сигнал тривалістю 3 секунди, 
вказівники поворотів блимнуть двічі.
3.1.6 Режим «Паніка»

Для увімкнення режиму “Паніка” при знятій охороні і 
увімкненому запалюванні короткочасно натисніть кнопку 4.

Впродовж 15 секунд сирена подаватиме безперервний 
звуковий сигнал, вказівники поворотів блиматимуть.

Для дострокового вимкнення цього режиму необхідно ще 
раз короткочасно натиснути кнопку 4.
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4. ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ НА 
ОХОРОНУ

4.1 Автоматичне повернення системи на охорону 
Система автоматично стане на охорону через 30 секунд після 

зняття системи з охорони, якщо впродовж цього часу не було 
увімкнено запалювання, не було удару по корпусу мотоцикла 
або не натискалася кнопка 2 на брелоці. При цьому сирена 
подасть один короткий звуковий сигнал, вказівники поворотів 
блимнуть один раз, світлодіодний індикатор почне блимати 
серіями подвійних спалахів.

Примітка
Вимкнути режим “Автоматичне повернення системи на охорону” 
можна також подвійним натисканням на кнопку 2 брелока.

4.2 Нагадування про постановку на охорону
Якщо після вимкнення запалювання впродовж 10 секунд не 

поставити  систему  на охорону, система нагадає власникові про 
це - коротким потрійним сигналом сирени і потрійним блиманням 
вказівників вогнів поворотів.

Примітка
Це нагадування – одноразове.

4.3 Дистанційна зупинка роботи двигуна
Ця система має можливість дистанційно, за допомогою 

брелока, зупинити роботу двигуна.
Для дистанційної зупинки роботи двигуна, при увімкненому 

запалюванні, короткочасно натисніть кнопку 2 брелока. 
При цьому спрацює вбудоване силове Н.З. блокування і на 5 
секунд вимкне запалювання двигуна, внаслідок чого двигун 
зупиниться.

Цю можливість можна використовувати у разі викрадення 
мотоцикла, що стоїть із запущеним двигуном.
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5. ЗАХИСТ МОТОЦИКЛА

5.1 Захист мотоцикла при увімкненому режимі охорони
У разі спроби несанкціонованого увімкнення запалювання 

мотоцикла увімкнуться сигнали тривоги: сирена почне 
безперервно лунати, вказівники поворотів і світлодіодний 
індикатор блиматимуть, двигун заблокується на час 15 секунд 
(один цикл).

По завершенні 15 секунд сирена перестане лунати, 
вказівники поворотів потухнуть, світлодіодний індикатор почне 
блимати серіями подвійних спалахів, двигун розблоковується, 
але система продовжить охороняти Ваш мотоцикл.

Якщо причина тривоги не усунена (несанкціоновано увімкнене 
запалювання), кількість циклів тривоги НЕ обмежена.

У разі спрацьовування датчика удару система працює таким 
чином.

При першому ударі по корпусу мотоцикла спрацює зона 
попередження, в цьому випадку пролунають три звукові 
сигнали сирени і тричі блимнуть вказівники поворотів. Якщо 
впродовж 15 секунд удар повториться, то спрацює зона 
тривоги, в цьому випадку сирена почне безперервно лунати, 
вказівники поворотів і світлодіодний індикатор блиматимуть, 
двигун заблокується на час 15 секунд (один цикл).

По завершенні 15 секунд сирена перестане лунати, 
вказівники поворотів потухнуть, світлодіодний індикатор почне 
блимати серіями подвійних спалахів, двигун розблоковується, 
але система продовжить охороняти Ваш мотоцикл.

Впродовж наступних 15 секунд будь-який удар по мотоциклу 
повторно призведе до спрацьовування зони тривоги.

Якщо удар повториться більш ніж через 15 секунд, то знову 
спрацює зона попередження і так далі.

Якщо сигналізація спрацювала в зоні дії брелока, її можна у 
будь-який момент дистанційно відключити натисканням будь-
якої з кнопок 1 або 3. Сирена перестане лунати, вказівники 
поворотів потухнуть, світлодіодний індикатор почне блимати 
серіями подвійних спалахів, двигун розблоковується, але 
система продовжить охороняти Ваш мотоцикл.

Щоб зняти мотоцикл з охорони, необхідно натиснути кнопку 2.
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5.2 Режим AntiHiJack
Ця система дозволяє використовувати режим Anti-Hi-Jack. 

Цей режим використовується для запобігання розбійному 
викраденню мотоцикла. Увімкнення цього режиму здійснюється 
за допомогою брелока.

Для активації режиму Anti-Hi-Jack, при увімкненому 
запалюванні, натисніть кнопку 1 на брелоці впродовж 2х секунд. 
Сирена почне подавати безперервний звуковий сигнал, а 
вказівники поворотів почнуть блимати НЕОБМЕЖЕНО довго.

Через 10 секуд двигун заблокується.
Вимкнення сигналів тривоги режиму Anti Hi Jack: 

здійснюється при увімкненому запалюванні, короткочасним 
натисканням кнопки 2. При цьому сигнали тривоги вимкнуться і 
двигун розблокується.
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6. ПРОГРАМУВАННЯ (ЗАПИС) БРЕЛОКІВ В 
ПАМ’ЯТЬ СИСТЕМИ

Система підтримує в пам’яті до трьох кодів брелоків.
Зважаючи на складність процедури програмування (запису) 

брелоків в пам’ять системи (необхідно відкрити блок системи), 
програмування (запис) брелоків в пам’ять системи здійснюється 
лише в умовах сервісного центру.
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7. ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

7.1 Блок управління
Для розміщення блока управління необхідно обрати таке 

місце, щоб його не було видно можливому викрадачеві.
Необхідно обрати приховане місце, закріпивши його за 

допомогою двостороннього скотча або стяжок для кабелю. 
Розміщувати блок необхідно так, щоб виключити потрапляння 
крапель конденсату, який може стікати по дротам всередину 
корпусу і роз’єму.

При розміщенні блоку управління слід пам’ятати, що для 
забезпечення нормальної роботи вбудованого датчика удару 
усередині блоку, йому потрібний жорсткий зв’язок з основною 
масою мотоцикла.

7.2 Сирена
Необхідно обрати приховане місце, закріпивши сирену за 

допомогою двостороннього скотча або гвинтів. Розміщувати 
сирену необхідно дифузором вниз або під нахилом так, щоб 
виключити потрапляння крапель конденсату, який може стікати 
по дротам всередину корпусу.

Сирена підключається до блоку системи за допомогою свого 
роз’єму.

Примітка
Пам’ятайте, що в цій системі застосовується спеціальна 
п’єзосирена і міняти її на іншу заборонено, оскільки це може 
вивести систему з ладу.

7.3 Світлодіодний індикатор сигналізації
У комплекті поставки сигналізації йде окремий світлодіодний 

індикатор. За узгодженням з користувачем він встановлюється 
на видному і зручному місці для перегляду. Роз’єм світлодіодного 
індикатора підключіть до двоконтактного чорного роз’єму, 
розташованого на джгуті з блока управління.
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7.4 Під’єднання дротів (7ми контактний роз’єм сиг
налізації)

Червоний дріт: постійне джерело живлення +12В.
Чорний дріт: подача живлення (“маса”), підключається до 

основної маси мотоцикла.
Помаранчевий дріт: вхід для підключення дроту 

запалювання +12В. Підключається до того дроту, на який 
подається живлення +12В, коли ключ повернено в замку 
запалювання в положення “запалювання” (живлення не  
повинне зникати при повороті ключа в положення “стартер”). 
Необхідно переконатися в тому, що на цей штатний дріт 
мотоцикла не подається живлення +12В при положенні ключа 
замка запалювання “вимкнено”.

Два жовтих дроти: вихід внутрішнього реле на вказівники 
поворотів.

Сірий і рожевий дріт: вбудоване силове (10А) Н.З. 
блокування. Використовується для блокування роботи блока 
запалювання двигуна, але можливе використання його для 
блокування роботи двигуна інших ланцюгів мотоцикла.

Схема вбудованого силового (10А) Н.З. блокування

сірий

Р

рожевий

Вбудоване силове (10А) Н.З. блокування розриває ланцюг в 
таких випадках:

- несанкціоноване увімкнення запалювання;
- спрацьовування зони тривоги датчика удару.
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Примітка
Пам’ятайте, що при увімкненні блокування сірий дріт 
під’єднується до “мінуса” блока управління, тому звертаємо 
увагу, для уникнення короткого замикання, в жодному разі цей 
дріт не повинен під’єднуватися до ланцюгів живлення +12В.

7.5 Налаштування чутливості датчика удару
При знятій охороні натисніть і утримуйте кнопку 2 брелока 

впродовж 5 секунд до тих пір, доки вказівники поворотів 
увімкнуться постійно. Система увійде до режиму налаштування 
чутливості датчика удару.

Натисніть кнопку 3, щоб налаштувати чутливість датчика 
удару. Датчик удару має 5 рівнів чутливості.

- Рівень 5, найвища чутливість;
- Рівень 1, найнижча чутливість
(заводське налаштування - рівень 4).
При виборі рівня чутливості (натискання кнопки 3), кожного 

разу сирена подаватиме звукові сигнали, а вказівники поворотів 
блиматимуть кількість разів - відповідно до обраного рівня:

- 1 звуковий сигнал і 1 блимання - рівень 1;
- 2 звукові сигнали і 2 блимання - рівень 2;
- 3 звукові сигнали і 3 блимання - рівень 3 і так далі. 
Щойно буде обраний необхідний рівень чутливості натисніть 

кнопку 2 для підтвердження і виходу з режиму налаштувань.
Якщо впродовж 15 секунд в меню налаштувань чутливості не 

відбувається жойних дій, система повернеться до попереднього 
налаштування чутливості і вийде з режиму налаштувань.
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7.6 Загальна схема підключення системи
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