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Õnnitleme Teid, et olete ostnud endale uue DEFA-autoalarmi 
 
DEFA-l on üle 40. aastane kogemus auto elektriseadmete väljatöötamisel. Pöörame suurt 
tähelepanu toodete kvaliteedi tagamisele. Nii tagame Teie uuele alarmile parima võimaliku 
kvaliteedi ning pikaajalise kasutuse. Seadme erinevatest funktsioonidest parema ülevaate 
saamiseks soovitame kasutusjuhendi kindlasti hoolikalt läbi lugeda:  
 

SISUKORD 
 
Nii kasutate DEFA 400-seeria autoalarmi    lk. 1 

Alarmi sisselülitamine      lk. 1 
Alarmi väljalülitamine      lk. 2 
Väljalülitamine hädaolukorras     lk. 2 

Automaatfunktsioonid       lk. 2 
Lisafunktsioonid        lk. 3 
Mis vallandas alarmi sisselülitumise?     lk. 3  
Kinnitused         lk. 3 
 

Alarmimudelid 
 
DEFA 400: Alarm ilma käivitus- või sõidutõkestuseta  
DEFA 403: Alarm varustatud 3 sõidutõkestusmooduli e. vooluahelaga  
Alarm on varustatud mikrolainesiseradariga ja klaasipurunemisanduriga. Kõikidel 
alarmimudelitel on akutoitel töötav sireen. M = mikrolainesiseradar, G = 
klaasipurunemisandur, BS = akutoitel töötav sireen.  
 

Nii kasutate DEFA-autoalarmi 
 
Alarmi kasutatakse auto originaal-kaugjuhtimispuldi abil. Kui auto originaal-kaugjuhtimispuldi 
abil lukustatakse uksed, siis alarm lülitub SISSE. Uste avamisel kaugjuhtimispuldist lülitub 
alarm VÄLJA. TÄHELEPANU! Kui ukselukud avatakse ukselukupesast võtme abil, siis alarm 
EI lülitu sisse. 400-seeria alarmi jaoks ei ole DEFA kaugjuhtimispulti saadaval.  
 

Alarmi SISSELÜLITAMINE 
 
Lukustades uksed auto originaal-kaugjuhtimispuldi abil lülitub alarm SISSE. Alarmi 
sisselülitamisest annavad märku auto suunatuled ühekordselt vilkudes. Valgusdiood süttib 
20 sekundiks ning seejärel hakkab vilkuma. See kinnitab siseradari/ klaasipurustusanduri 
sisselülitumist.  
Siseradari ajutine väljalülitamine  
Alarmi võib sisse lülitada ka nii, et siseradar ei funktsioneeri. Sel juhul on ka võimalik, et 
alarmiga ühendatud klaasipurunemisandur või muud lisaandurid on välja lülitatud. Nii 
välditakse asjatut alarmi käivitumist siis, kui autosse jääb sõitjaid või koduloomi siis, kui 
alarm sisse lülitatakse. Siseradari ajutine väljalülitamine sooritatakse järgmiselt:  
Lülitage auto süütevool VÄLJA. Vajutage 2 korda lühidalt programmeerimispaneeli A-nupule 
(vajutuste vahe maksimaalselt 3 sekundit). Tulge autost välja ja lukustage auto uksed 
kaugjuhtimispuldist 30 sekundi jooksul. Valgusdiood hakkab koheselt vilkuma ja suunatuled 
süttivad u. üheks sekundiks. Kui järgmisel korral lülitate alarmi SISSE, siis siseradar 
funktsioneerib jälle.  
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Alarmi VÄLJALÜLITAMINE 
 
Kui Te avate ukselukustuse originaal-kaugjuhtimispuldist, siis alarm lülitub VÄLJA. Auto 
suunatuled kviteerivad väljalülitamise kaks korda vilkudes ja valgusdiood lakkab vilkumast. 
Kui seoses alarmi väljalülitamisega hakkavad suunatuled vilkuma 5 korda ja sireenist kostub 
5 summutatud kviteerimisheli, siis see tähendab, et alarm on sisselülitamise ajal 
reageerinud. Valgusdioodi vilkumiste alusel võib välja selgitada anduri, mis alarmi põhjustas 
(vt. tabelit lk. 12). On olemas autosid, milliste kesklukustuse sisse- ja väljalülitamine 
kviteeritakse vilkumistega, sel juhul vilkumiskviteeringute arv võib erineda DEFA-juhenditest.  
 

Alarmi väljalülitamine hädaolukorras 
 
Alarmi väljalülitamine, kui kaugjuhtimispult on kadunud või ei tööta:  
 

A. Võtke välja alarmi 
TURVAKOODI-kaart. Kaardilt 
leiate 5-kohalise TURVAKOODI.  

B. Järgige turvakoodikaardil antud 
juhiseid.  

 
TÄHELEPANU! Kui teete vea 
turvakoodi valimisel, võite lugematu 
arv kordi alustada uuesti punktist 3.  
 

TÄHELEPANU! Hoidke 
TURVAKOODIKAARTI rahakotis, 
mitte autos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automaatfunktsioonid 
 
Uuestiaktiveerimine:  
Kui alarm lülitatakse kaugjuhtimispuldist välja, kuid auto uksi, tagaluuki või kapotti 60 
sekundi jooksul ei avata, siis alarm lülitub automaatselt uuesti sisse.  
 

Lahtisele uksele osutamine:  
Kui mingi uks, kapott või tagaluuk avatakse siis, kui auto süütevool on sisse lülitatud, siis 
valgusdiood vilgub tihedasti 10 sekundit. Kui see juhtub sõidu ajal, siis annab see märku 
vigaselt või valesti reguleeritud kapoti-/ tagaluugi- või ukselülitusest.  
 

Automaatne sisselülitumine:  
Alarmi on võimalik programmeerida nii, et sisselülitamine teostatakse automaatselt 12 
sekundi jooksul sellest hetkest, kui auto peatatakse ja viimane uks suletakse. See funktsioon 
ei ole tehases alarmseadmesse programmeeritud. DEFA volitatud paigaldusesindus 
programmeerib automaatse sisselülituse kliendi soovil. 

Teie turvakood on: 

1.  Avage auto uks. Alarm lülitub sisse.  
2.  Lülitage auto süütevool “SISSE” ja “VÄLJA” 5 korda. 

Valgusdiood vilgub tihedasti. Lülitage süütevool välja.  
3.  Lülitage süütevool “SISSE” ning valgusdiood hakkab 

vilkuma. Kui valgusdiood on vilkunud turvakoodi 
esimesele numbrile vastav arv kordi, siis süütevool 
lülitatakse “VÄLJA”.  

4.  Korrake punktis 3 antud juhiseid ka järgnevate 
turvakoodinumbrite osas. Õigesti sisestatud turvakood 
lülitab alarmi välja. Kui sisestasite vale koodi, siis 
alustage uuesti punktist 3.  

Käivitage auto koheselt, kui turvakood on õigesti sisestatud.  
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Автоматическое включение:    
Сигнализацию можно запрограммировать так, что включение осуществится автоматически 
в течение 12 секунд с того момента, когда остановят и последнюю дверь закроют. Эта 
функция в установку сигнализации на заводе не запрограммирована. DEFA полномочное 
представительство по установке программирует автоматическое включение по желанию 
клиента.    
 

Автоматическое включение иммобилайзера :    
Модели сигнализаций, которые снабжены иммобилайзером, включают иммобилайзер 
автоматически в течение 50 секунд с того момента, когда отключают ток зажигания 
автомобиля и открывают какую-либо дверь. Если дверей не открывают, то иммобилайзер 
не включается. Иммобилайзер отключается при отключении сигнализации. Если Вы не 
запустите автомобиль в течение 30 секунд с момента открытия двери, то иммобилайзер 
включится вновь автоматически. Если иммобилайзер активирован, то световой диод 
светится непрерывно, когда включают ток зажигания.     
 

Дополнительные функции   
 
Звук сирены сигнализации:    
В части звука сигнализации имеется шесть возможностей выбора.    
Дополнительная сигнализация:    
При самоустранении сигнализации переход на дополнительную сигнализацию.   
 

Для некоторых дополнительных функций необходимо дополнительное оснащение или 
изменение программы сигнализации. При необходимости, можете получить информацию в 
торговом представительстве DEFA.   
 

Что устранило включение сигнализации?   
 
Если сигнализация во включённом положении устранилась, то световой диод после 
выключения мигает 2-10 серийными миганиями. На основании числа миганий можно 
определить устранённый датчик сигнализации.    
Причина сигнализации:           Число миганий    
Дополнительный датчик 1           2 
Запор двери                        3 
Запор капота                         4 
Запор багажника                                             5 
Датчик тока зажигания            6 
Датчик дополнительного оснащения (радио, бокс комп.-дисков и т. д.)            7 
Микроволновый радар            8 
Датчик разбивания стекла           9  
Дополнительный датчик 2                    10   
Серии миганий прекращаются, когда ВКЛЮЧАЮТ ток зажигания или сигнализацию.    
 

Утверждения   
 
Микроволновый радар в соответстви с обозначенной-СЕ   EU-директивой 99/5.  
Вся система обозначена-СЕ. Вся система в соответствие с обозначенной-e11  EU-
директивой 95/56.  Все модели акцептированы  VAT.  
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ОТКЛЮЧЕНИЕ сигнализации   
 
Если Вы открываете двери оригинальным пультом дистанционног управления, то 
сигнализация ОТКЛЮЧИТСЯ.  Огни поворота зафиксируют отключение, мигнув 2 раза 
и световой диод прекратит мигание. Если в связи с отключением сигнализации огни 
поворота начнут мигать 5 раз и сирена прозвучит приглушённо 5 раз, то это будет 
означать то, что сигнализация отреагировала во время включения. На основании 
миганий светового диода можно выявить датчик, который явился причиной 
сигнализации (см. таблицу стр. 12). Существуют автомобили, включение и отключение 
центрального замка которых фиксируется миганием, в этом случае число 
фиксированных миганий может отличаться от руководств-DEFA.  
 

Отключение сигнализации в ситуации опасности   
 
Отключение сигнализации в случае, если пульт дистанционного управления утерян 
или не работает:    
 

A. Выньте карту СЕКРЕТНОГО 
КОДА . На карте найдёте 5-
значный СЕКРЕТНЫЙ КОД.     

B. Следуйте руководствам, 
данным на карте секоетного 
кода .    

 
ВНИМАНИЕ! Если совершите 
ошибку при наборе секретного 
кода , то можете бессчётное 
число раз начинать вновь от 
пункта 3.   
 

ВНИМАНИЕ! Храните КАРТУ 
СЕКРЕТНОГО КОДА  в кошельке, 
а не в автомобиле!   

 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматические функции   
 
Вновь активирование:  Если сигнализацию отключают пультом дистанционного 
управления, а двери автомобиля, крышку багажника или капот не открывают в течение 
60 секунд, то сигнализация включится вновь автоматически.   
 

Указание открытой двери:    
Если какую-либо дверь, капот или крышку багажника открывают тогда, когда ток 
зажигания включён, то световой диод мигает часто 10 секунд. Если это случится во 
время езды, то он подаст знак о неисправности или неправильной регулировке 
подключения капота, крышки багажника или двери.    

Ваш секретный код : 

1.  Откройте дверь автомобиля. Сигнализация включится. 
2.  «ВКЛЮЧИТЕ» и «ОТКЛЮЧИТЕ» ток зажигания авто-мобиля 

5 раз. Световой диод мигает часто. Отключите ток зажигания. 
3.  «ВКЛЮЧИТЕ» ток зажигания и световой диод начнёт мигать. 

Когда световой диод мигал число раз, соответствующее первой 
цифре кода безопасности, тогда ток зажигания 
«ОТКЛЮЧАЮТ».    

4.  Повторите руководства пункта 3 и для следующих цифр кода 
секретного Правильно введённый секретный  код  отключит 
сигнализацию. Если введёте неправильный код, то начинайте 
вновь с пункта 3. 

Произведите запуск автомобиля немедленно, если код введён 
правильно. 
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Sõidutõkestuse automaatne sisselülitamine:  
Alarmide mudelid, mis on varustatud sõidutõkestusmooduliga, lülitavad sõidutõkestuse sisse 
automaatselt 50 sekundi jooksul sellest hetkest, mil auto süütevool välja lülitatakse ja mingi 
uks avatakse. Kui uksi ei avata, siis sõidutõkestus sisse ei lülitu. Sõidutõkestus lülitub välja 
alarmi väljalülitamisel. Kui Te autot ukse avamisest 30 sekundi jooksul ei käivita, siis 
sõidutõkestus lülitub uuesti sisse automaatselt. Kui sõidutõkestus on aktiveeritud, siis 
valgusdiood põleb katkematult, kui süütevool sisse lülitatakse.  
 

Lisafunktsioonid 
 
Alarmsireeni heli:  
Alarmheli osas on kuus valikuvõimalust.  
Lisaalarm:  
Alarmi vallandumisel üleminek lisaalarmile. 
 

Mõnede lisafunktsioonide puhul on vajalik lisavarustus või alarmi programmi muutmine. 
Vajadusel saate informatsiooni DEFA -müügiesindusest.  
 

Mis vallandas alarmi sisselülitumise? 
 
Kui alarm on sisselülitatult vallandunud, siis valgusdiood vilgub pärast väljalülitamist 2-10 
seerialiste vilgutuskordadena. Vilkumiskordade arvu alusel saab kindlaks määrata alarmi 
vallandanud anduri.  
Alarmi põhjustas:      Vilkumiskordade arv  
Lisaandur 1        2 
Ukselüliti        3 
Kapoti lüliti        4 
Tagaluugi lüliti       5 
Süütevoolu andur       6 
Lisavarustuse andur (raadio, suusaboks jms)   7 
Mikrolaineradar       8 
Klaasipurunemisandur      9  
Lisaandur 2        10   
Seeriavilkumised lakkavad, kui süütevool või alarm lülitatakse SISSE.  
 

Kinnitused 
 
Mikrolaineradar on vastavuses CE-märgistatud EU-direktiiviga 99/5.  
Kogu süsteem on CE-märgistatud.  
Kogu süsteem on vastavuses e11-märgistatud EU-direktiiviga 95/56.  
Kõik mudelid on aktsepteeritud VAT poolt. 
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Поздравляем Вас с тем, что вы купили себе  новую 
автосигнализацию - DEFA 

 
DEFA имеет свыше 40 лет опыта в разработке электроустановок автомобилей.  Уделяем 
большое внимание на обеспечение качества товаров. Таким образом обеспечим Вашей новой 
сигнализации наилучшего возможного качества и долгосрочного использования. Для 
получения наилучшего обзора о различных функциях установки, рекомендуем Вам 
обязательно тщательно прочитать руководство по использованию:     
 

ОГЛАВЛЕНИЕ   
 
Так используете автосигнализацию  DEFA 400 серии  стр. 13 

Включение сигнализации                 стр. 13 
Отключение сигнализации       стр. 14 
Отключение в ситуации опасности      стр. 14 

Автоматические функции        стр. 14 
Дополнительные функции        стр. 15 
Что устранило включение сигнализации?      стр. 15 
Утверждения          стр. 15 
 

Модели сигнализаций   
 
DEFA 400: Сигнализация без иммобилайзера.    
DEFA 403: Сигнализация снабжена 3- цепным иммобилайзером    
Сигнализация снабжена микроволновым внутренним радаром и датчиком разбивания стекла. 
Все модели сигнализаций имеют сирену, работающую на аккумуляторном питании.  M = 
микроволновый внутренний радар, G = датчик разбивания стекла, BS = сирена, работающая 
на аккумуляторном питании.  
 

Так используете автосигнализацию- DEFA 
 
Сигнализация используется при помощи оригинального пульта дистанционного  управления 
автомобиля. Если двери закрыть при помощи оригинального пульта    
дистанционного управления автомобиля, то сигнализация ВКЛЮЧИТСЯ.  При открытии дверей 
пультом дистанционного управления сигнализация ОТКЛЮЧИТСЯ.  ВНИМАНИЕ!  Если 
дверные замки открывать при помощи ключа, то сигнализация НЕ включится. Для 
сигнализации серии-400 пульта дальнего управления DEFA не имеется.    
 

ВКЛЮЧЕНИЕ сигнализации   
 
При закрытии дверей при помощи оригинального пульта дистанционного управления, 
сигнализация ВКЛЮЧИТСЯ.  О включении сигнализации дадут знать огни поворота, мигнув 
один раз. Световой диод засветится на 20 секунд, и затем начнёт мигать. Это подтвердит 
включение внутреннего радара/датчика разбивания стекла.     
Временное отключение внутреннего радара    
Сигнализацию можно включить и таким образом, что внутренний радар не будет 
функционировать. В этом случае возможно и то, что соединённый с сигнализацией датчик 
разбивания стекла или другие дополнительные датчики будут отключены.              
Так избегается бессмысленный запуск сигнализации в том случае, если в автомобиле 
остались пассажиры или домашние животные тогда, когда включают сигнализацию.     
Временное отключение внутреннего радара осуществляется следующим образом:     
ОТКЛЮЧИТЕ ток зажигания автомобиля. Краткосрочно нажмите 2 раза на кнопку-А панели 
программирования (максимальный промежуток нажатий 3 секунды). Выйдите из автомобиля и 
закройте двери пультом дистанционного управления в течение 30 секунд. Световой диод  
немедленно начнёт мигать и огни поворота засветятся на одну секунду. Если в следующий раз 
ВКЛЮЧИТЕ сигнализацию, то внутренний радар будет функционировать вновь.    
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Apsveicam, Jūs esat iegādājušies jaunu DEFA signalizācijas sistēmu 
 
DEFA ir vairāk kā 40 gadu ilga pieredze automašīnu elektriskā aprīkojuma izstrādāšanā. 
Lielu uzmanību veltam izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanai. Tādā veidā nodrošinām Jūsu 
jaunajai signalizācijas sistēmai lābāko iespējamo kvalitāti un ilggadīgu lietošanas periodu. 
Lai gūtu priekšstatu par dažādām izstrādājuma  funkcijām, ieteicam vērīgi izlasīt šo 
lietošanas instrukciju. 
 

SATURS 
 
Kā jālieto DEFA 400-sērijas automašīnas signalizācijas sistēmu 5 lpp. 

Signalizācijas sistēmas ieslēgšana     5 lpp. 
Signalizācijas sistēmas izslēgšana     6 lpp. 
Izslēgšana negadījuma situācijā     6 lpp. 

Automātiskās funkcijas       6 lpp. 
Papildus funkcijas        7 lpp. 
Kas izsauca signalizācijas iedarbināšanos?    7 lpp. 
Sertifikācija          7 lpp. 
 

Signalizācijas sistēmu modeļi 
 
DEFA 400: Signalizācijas sistēma bez iedarbināšanas vai braukšanas blokatora. 
DEFA 403: Signalizācijas sistēma ir aprīkota ar 3 braukšanas blokatora moduļiem jeb 
strāvas ķēdēm. 
Signalizācijas sistēma ir aprīkota ar iekšējo mikroviļņu radaru un stikla sasišanas devēju. 
Visiem modeļiem ir sirēna, kura iedarbojas no akumulatora. M = iekšējais mikroviļņu radars, 
G = stikla sasišanas devējs, BS = sirēna, kura iedarbojas no akumulatora. 
 

DEFA automašīnas signalizāciju jālieto sekojoši 
 
Signalizācijas sistēmas vadīšanai izmanto oriğinālo tālvadības pulti. Signalizācijas sistēma 
IESLĒGSIES, kā tik Jūs aizslēgsiet durvis ar automašīnas oriğinālās tālvadības pults 
palīdzību. Atverot durvis ar oriğinālās tālvadības pults palīdzību, signalizācijas sistēma 
IZSLĒGSIES. UZMANĪBU! Ja durvju slēdži tiks atslēgti ar atslēgu caur slēdža cilindru, 
signalizācijas sistēma neiedarbināsies. 400-sērijas signalizācijas sistēmai nav DEFA 
tālvadības pults. 
 

Signalizācijas sistēmas IESLĒGŠANA 
 
Signalizācijas sistēma IESLĒGSIES, kā tik Jūs aizslēgsiet durvis ar automašīnas oriğinālās 
tālvadības pults palīdzību. Par sistēmas ieslēgšanu signalizēs automašīnas virziena 
rādītājugunis, kuras nomirgos vienu reizi. Diodes lampa iedegsies uz 20 sekundēm un pēc 
tam sāks mirgot, tā apstiprinot, ka iekšējais radars/stiklu sasišanas devējs ir ieslēdzies. 
Iekšējā radara pagaidu izslēgšana  
Signalizācijas sistēmu var ieslēgt arī tā, lai iekšējais radars neieslēgtos. Tādā gadījumā 
iespējams, ka arī stiklu sasišanas devējs un citi papildus devēji būs izslēgti. Tādā veidā var 
izvairīties no nevajadzīgās signalizācijas sistēmas iedarbināšanās, ja automašīnā ir palikuši 
braucēji vai mājas dzīvnieki. Iekšējā radara pagaidu izslēgšana notiek šādi: 
IZSLĒDZIET aizdedzi. Nospiediet 2 reizes īsi programmas paneļa «A» pogu (spiedienu 
starplaiks maksimāli 3 sekundes). Izkāpiet no automašīnas un aizslēdziet durvis ar 
tālvadības pults palīdzību 30 sekunžu laikā. Diodes lampa sāks tūlīt mirgot un virziena 
rādītājugunis iedegsies uz vienu sekundi. Kad nākamo reizi ieslēgsiet signalizācijas sistēmu, 
iekšējais radars funkcionēs no jauna.
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Signalizācijas sistēmas IZSLĒGŠANA 
 
Kad Jūs atvērsiet durvju slēdzi ar oriğinālās tālvadības pults palīdzību, tad signalizācijas 
sistēma izslēgsies. Automašīnas virziena rādītājugunis reağēs uz izslēgšanu nomirgojot 
divas reizes un diodes lampa pārstās mirgot. Ja signalizācijas sistēmai izslēdzoties virziena 
rādītājugunis nomirgos 5 reizes un sirēna 5 reizes izdos apslāpētu reağēšanas skaņu, tad 
tas nozīmē, ka signalizācijas sistēma noreağēja ieslēgšanas laikā. Pēc diodes lampas 
mirgojumu skaita var noteikt, kāds devējs izsauca signalizācijas sistēmas iedarbošanos (sk. 
Tabulu 12 lpp.). Ir automašīnas, kurām centrālās atslēgas ieslēgšanas un izslēgšanas reizes 
kvitējas ar mirgošanu, tādā gadījumā mirgojumu skaits var atšķirties no dotajiem šinī DEFA 
instrukcijā. 
 

Izslēgšana negadījuma situācijā 
 
Ja tālvadības pults sabojājas vai tiek nozaudēta, tad signalizācijas sistēmu jāizslēdz 
sekojoši: 
 

A. Izpētiet savu negadījuma 
situācijas kartiņu un atrodiet PIN 
kodu, kurš sastāv no pieciem 
cipariem. 

B. Rīkojaties atbilstoši negadījuma 
situācijas kartiņā dotām 
instrukcijām. 

 
UZMANĪBU! Ja pieļausiet kļūdu, tad 
varat rīcību atkārtot sākot ar 3. 
punktu neskaitāmas reizes. 
 
UZMANĪBU! Neatstājiet savu PIN 
koda kartiņu automašīnā, nēsājiet to 
vienmēr līdz (piem. naudasmakā)! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Automātiskās funkcijas 
 
Aktivācija no jauna: 
Kad signalizācijas sistēma tiek izslēgta ar tālvadības pults palīdzību, bet automašīnas durvis, 
bagāžnieku vai motora pārsegu neatver nākošo 60 sekunžu laikā, tad signalizācijas sistēma 
atkal automātiski ieslēdzas.  
 

Norāde uz atvērtām durvīm: 
Ja kādas durvis, motora pārsegs vai bagāžnieks tiks atvērts tad, kad automašīnas aizdedze 
ir ieslēgta, tad diodes lampa mirgos ātri 10 sekunžu laikā. Ja tas notiek brauciena laikā, tad 
tā ir zīme, ka motora pārsegs/bagāžnieks vai durvis nav kārtīgi aiztaisītas vai slikti 
noregulēta to pieslēgšana. 

1. Atveriet automašīnas durvis. Signalizācija ieslēgsies. 
2. Ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi piecas reizes pēc kārtas. 

Diodes lampa mirgos bieži. Izslēdziet aizdedzi. 
3. Ieslēdzot aizdedzi vēlreiz, diodes lampa sāks atkal 

mirgot. Ļaujiet diodes lampai nomirgot tik reižu, cik liels ir 
Jūsu PIN koda pirmais cipars, pēc tam izslēdziet 
aizdedzi. 

4. Ieslēdziet aizdedzi un atkārtojiet šo procedūru ar PIN 
koda katru nākamo numuru. 

 Ar to signalizācija tiek izslēgta. 
 Ja kļūdaties, sākiet atkal no 3. punkta. 
 

Automašīna jāiedarbina uzreiz, kā tika ievests pareizais 

Jūsu negadījuma situācijas kods ir: 
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Automatinis įsijungimas: 
Aliarmą įmanoma programuoti taip, kad įjungimas įvyktu automatiškai 
po 12 sekundžių automobiliui sustojus ir uždarius paskutines duris. Gamintojo ši 
funkcija aliarmo įrangoje ne užprogramuota. DEFA įgaliotas įmontavimo atstovas 
programuoja automatinį įjungima klientui pageidaujant. 
           

Važiavimo blokavimo automatinis įsijungimas: 
Važiavimo blokavimą turintys aliarmo modeliai įsijungia automatiškai per 50. sekundžių  
po automobilio užvedimo srovės išjungimo ir bet kurių durų atidarimo. Kai durys ne 
atidaromos,- važiavimo blokavimas ne įsijungia. Važiavimo blokavimas išsijungia išjungus 
aliarmą. Jei, atidarius duris,  per 30 sekundžių automobilis ne užvedamas,- važiavimo 
blokavimas įsijungia išnaujo automatiškai. Kai važiavimo blokavimas yra aktivuotas, - įjungus 
užvedimo srovę, dega šviesos diodas pastoviai. 
 

Papildomos funkcijos 
 
Aliarmo sirenos garsas: 
Aliarmo garso skambēsio yra 6 variantai. 
Papildomas aliarmas: 
Aliarmo pereimas į papildomą aliarmą. 
 

Kai kurjoms papildomoms funkcijoms reikia papildomos įrangos ar aliarmo 
programos pakeitimo. 
Reikalui esant informaciją gausite DEFA prekybos atstovybėse. 
 

Kas sukėlė aliarmo įsijungimą? 
 
Įjungtoje padėtyje aliarmo suveikimo atveju mirksės šviėsos diodas po išjungimo 2- 10  
kartų.Mirksėjimo skaičiaus pagrindu galima nustatyti daviklį kuris aliarmą  
sukėlė. 
Aliarmo priežastis:       Mirksėjimo kartų skaičius 
Papildomas daviklis 1        2 
Durų jungiklis         3 
Kapoto jungiklis         4 
Galinių durų jungiklis        5 
Uždegimo srovės daviklis        6 
Papildomos įrangos daviklis (pv. radijo imtuvas, slidžių boksas)  7 
Mikrobanginis radaras        8 
Stiklo dužimo daviklis        9 
Papildomas daviklis         10 
Mirksėjimai nustoja, kai ĮJUNGIAMI užvedimo srovė arba aliarmas. 
 

Patvirtinimai 
 
Mikrobanginis radaras atitinka CE- pažymėtą ES- direktyvą 99/5. 
Visa sistema yra CE-pažymėta. 
Visa sistema atitinka  e11-pažymėtą ES- direktyvą 95/56.   
Visi modeliai yra pripažinti VAT.  
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Aliarmo IŠJUNGIMAS 
 
Atrakinant duris pulto pagalba aliarmas IŠSIJUNGIA.  
Automobilio posukio žibintai 2 mirktelėjimais patvirtina išjungimą ir šviėsos diodas nustoja 
mirksėti. Kai, išjungiant aliarmą, posukio žibintai pradeda mirksėti 5 kartus 
ir sirena duoda 5 garsinius signalus, tai reiškia, kad aliarmas įjungimo metu  
sureagavo. Pagal šviėsos diodo mirksėjimą galima nustatyti daviklį, kuris sukėlė 
aliarmą. (žiūr. lentelę pl. 12). Yra automobiliai, kurių centrinio užrakto išjungimą -  įjungimą 
nurodo žibintų mirktelėjimai, -tuo atveju gali mirktelėjimų kiekis skirtis nuo 
DEFA nuroditų. 
 

Aliarmos išjungymas pavojaus atvejais 
  
Aliarmo išjungimas, kai tolimo valdymo pultas yra dingęs arba neveikia: 
 

A. išimkite aliarmo APSAUGiNIO  
KODO kortelę. Kortelĕje rasite   
5 skaičių APSAUGINĮ KODĄ. 
Vadovaukitĕs apsauginio kodo  
kortelĕje duotais nurodymais. 

 

B. Jei, įvedant apsauginį kodą   
padarėte klaidą, pradėkite iš 
naujo nuo punkto 3 

 

Apsaugos kodo kortelę 
nelaikykite automobilije 
KODO kortelę. Kortelĕje rasite 
5. skaičių APSAUGINĮ KODĄ. 

 
Vadovaukitĕs apsauginio kodo  
kortelĕje duotais nurodymais. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Automatines funkcijos 

 
Aktyvavimas iš naujo: 
Kai aliarmas išjungiamas pultu, o automobilio priekinės ir galinės durys,kapotas 60 
sekundžių bėgyje ne atidaromos,- aliarmas įsijungia automatiškai 
 

Atidarytų durų nuoroda: 
Kai viena iš durų, kapotas arba galinės duris atidaromos tada, kai 
Automobilio degimas yra įjungtas, šviėsos diodas mirksi 10 sekundžių dažnai. 
Kai tai įvyksta važiavimo metu, tai ženklas, kad kapoto-/galinių durų 
Daviklis yra neteisingai sureguliuotas. 

Jūsų apsauginis kodas: 

1.  Atidarykite automobilio duris. Aliarmas įsijungs.  
2.  Ijunkite automobilio degima”įjunkta” ir ”išjunkta” 5 kartus.  
 Šviėsos diodas dažnai mirksi. Išjunkite degimą.  
3. Įjunkite degimą “įjunkta” ir šviesos diodas dažnai mirksi.  
 Kai šviesos diodas mirktėlėjo saugos kodo pirmą numerį  
 Atitinkantį kiekį kartų, išjunkite degimą “išjunkta”.  
4.  Pakartokite 3. punkte nuroditus veiksmus su kitais saugos  
 kodo numeriais. Teisingai surinktas kodas išjungs aliarmą. 
 Jei surinkote neteisingą kodą, pradėkite iš naujo pagal 3.  
 punkto nuorodas.  
 Įjunkite automobilį kai saugos kodas teisingai įvestas. 
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Automātiska ieslēgšanās: 
Signalizācijas sistēmu var ieprogrammēt tā, ka ieslēgšanās notiks automātiski 20 sekunžu 
laikā sākot ar to momentu, kad automašīna tiek apturēta un pēdējās durvis aizvērtas. Šī 
funkcija signalizācijas sistēmā nav rūpnīcā ieprogrammēta. DEFA pilnvarotā uzstādīšanas  
pārstāvniecība ieprogrammēs automātisko ieslēgšanos pēc klienta pieprasījuma. 
 

Braukšanas blokatora automātiskā ieslēgšanās: 
Tās signalizāciju sistēmas, kuras ir aprīkotas ar braukšanas blokatora moduli, automātiski 
ieslēdz to 50 sekunžu laikā skaitot no tā brīža, kad automašīnai tika izslēgta aizdedze un 
atvērtas kādas no durvīm. Ja durvis neatver, tad braukšanas blokators neieslēdzas. 
Braukšanas blokators izslēdzas, kad izslēdzas signalizācija. Ja Jūs neiedarbināt automašīnu 
30 sekunžu laikā, skaitot no durvju atvēršanas brīža, tad braukšanas blokators ieslēgsies no 
jauna automātiski. Ja braukšanas blokators ir aktivētā stāvoklī, tad diodes lampa degs bez 
mirgojumiem, kad tiks ieslēgta aizdedze. 
 

Papildus funkcijas 
 
Signalizācijas skaņa: 
Ir iespējams izvēlēties starp 6 skaņu variantiem. 
Rezerves signalizācija: 
Signalizācijas iedarbināšanas gadījumā pāreja uz rezerves signalizāciju. 
 

Dažām papildus funkcijām vajadzīgs papildus aprīkojums vai signalizācijas programmas 
izmainīšana. Vajadzības gadījumā Jums tiks sniegta informācija DEFA tirzniecības 
pāstāvniecībā. 
 

Kas izsauca signalizācijas iedarbināšanos? 
 
Ja signalizācija ir ieslēgta un iedarbinājusies, tad diodes lampa mirgo pēc izlēgšanas ar 2-10 
sēriju mirgojumu skaitu. Pēc mirgojumu skaita var noteikt, kurš devējs izraisīja signalizācijas 
iedarbināšanos. 
Signalizāciju iedarbināja:       Mirgojumu skaits: 
Papildus devējs 1         2 
Durvju slēdzis         3 
Motora pārsega slēdzis        4 
Bagāžnieka slēdzis         5 
Aizdedzes devējs         6 
Papildus aprīkojuma devējs (stereosistēmu, slēpju rāmi utt.)    7 
Mikroviļņu devējs         8 
Stikla sasišanas devējs        9 
Papildus devējs 2         10 
Sērijas mirgojumi pārstās, ja tiks IESLĒGTA aizdedzes strāva vai signalizācija. 
 

Sertificēšana 
 
Mikroviļņu radaram ir CE zīme atbilstoši EU direktīvai 99/5. 
Visai sistēmai ir CE zīme. 
Visai sistēmai ir e11 zīme atbilstoši EU direktīvai 95/56. 
Visi modeļi ir akceptēti no VAT puses. 
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Sveikiname Jus įsigijus nauja DEFA automobilio aliarmo sistemą. 
 
Defa, - tai daugiau kaip 40 metų patirtis automobilių elektros įrangos gamybos srityje.  Didelį 
dĕmesį skiriame mūsų gaminių kokybei. Tuo garantuojame Jūsų naujai aliarmo įrangai 
geriausią imanomą kokybę ir ilgalaikias naudojimo galimybes.Kad susidarytumėte geresnį 
vaizdą, įdėmiai perskaitykite autoaliarmo sistemos naudojimo nurodymus: 
  

TURINYS 
 
Taip naudokite DEFA 400-serijos automobilio aliarmą  pl. 9. 
Aliarmo įjungimas       pl. 9. 
Aliarmo išjungimas       pl. 10. 
Išjungimas pavojaus atveju     pl. 10. 
Automatinės funkcijos      pl. 10. 
Papildomos funkcijos      pl. 11. 
Dėl kokios priežasties aliarmas įsijungė?    pl. 11. 
Tvirtinimai        pl. 11. 
 

Aliarmo modeliai 
 
DEFA 400: Aliarmas be užvedimo- arba važiavimo blokavimo. 
DEFA 403: Aliarmas aprupintas 3 važiavimo blokavimo moduliais, ty. su srovės grandinė. 
Aliarmas turi mikrobanginį salono radarą ir stiklo dūžimo daviklį. Visi aliarmo  
modeliai turi sireną, kuris veikia nuo akumuliatoriaus. M=mikrobanginis salono 
radaras G=stiklo dužimo daviklis, BS=akumuliatoriumi maitinama sirena. 
 

Taip naudojamas DEFA-automobilio aliarmas 
 
Aliarmas naudojamas orginaliu automobilio distancinio pulto pagalba. Kai pulto pagalba 
užrakinamos durys, - aliarmas įsijungia. Durų atidarimo metu pultu išjungiamas aliarmas. 
NB! Kai durų spynosatidaromos su paprastais rąktais, - aliarmas ne įsijungia. 400-serijos 
aliarmams DEFA pulto nėra. 
 

Aliarmo ĮJUNGIMAS 
 
Užrakinant duris pulto pagalba aliarmas ĮSIJUNGIA. Apie aliarmo isijungima duoda ženklą 
automobilio posukių žibintų viėnkartinis mirktelėjimas. Šviėsos 
diodas įsijungia 20. sekundžių ir po to pradeda mirksėti. Tai patvirtina salono radaro/stiklo 
dužimo daviklio įsijungima.  
Salono radaro laikinas išjungimas. 
Aliarmą galima įjungti taip, kad vidinis radaras ne funkcionuotų. Taip pat įmanoma, 
kad su aliarmu sujungti stiklo dūžimo daviklis ar kiti papildomi davikliaii yra išjungti. 
Taip išvengiama bereikalingo aliarmo ijungimo tada, kai automobilije liko keleiviai, 
aliarmo ijungimo metu. Salono radaro laikinas išjungimas atliekamas sekančiu būdu: 
IŠJUNKITE automobilio užvedimo srovę. Paspauskite du kartus trumpai ant programavimo 
skydelio A-jungiklio (maksimalus laiko tarpas tarp paspaudimų - 3 sekundės). Išlipkite iš 
automobilio ir užrakinkite duris pultu 30 sekundžių bėgyje. Šviėsos diodas 
pradeda iš karto mirksėti ir posukių žibintai įsijungia maždaug viėnai sekundei. Kai aliarma  
IJUNGSITE sekantį kartą, salono radaras vėl veiks. 


