
Благодарим Вас за выбор нашей системы!
Автомобильная сигнализация Steelmate 888W1 представляет собой высо-

котехнологическое электронное устройство, созданное с применением но-
вейших достижений техники и использованием современной электронной 
базы. Система предназначена для снижения вероятности похищения авто-
мобиля и уведомления владельца о его состоянии.

Автосигнализации Steelmate 888W1 разрешены к использованию на тер-
ритории Украины и соответствуют требованиям нормативных документов 
Украины, что подтверждается сертификатом соответствия.

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 надёжность работы охран-
ной системы.

Руководство по использованию и установке 
двусторонней автомобильной сигнализации

STEELMATE 888W1
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта сигнализации входят:
 - 1 двусторонний LCD-брелок дистанционного управления;
 - 1 односторонний брелок дистанционного управления;
 - блок управления;
 - двухзонный датчик удара;
 - 6-тональная сирена с возможностью выбора тональности звучания;
 - светодиодный индикатор (далее СИД);
 - сервисная кнопка VALET;
 - комплект и жгуты проводов;
 - реле с колодкой;
 - зарядное устройство;
 - антенна.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие технические характеристики
Максимальный радиус действия одностороннего брелока .................... 30 м*
Дальность передачи сигнала от двустороннего брелока 
к автомобилю .................................................................................. 1500 м*
Дальность передачи сигнала от автомобиля  
к двустороннему брелоку ................................................................. 3000 м*
Несущая частота радиосигнала управления ................................ 433,92 МГц
Рабочая температура  .......................................................... от -40 до +85°С
Напряжение питания постоянного тока ..............................................9-15 В
Ток потребления в режиме охраны ....................................... не более 10 мА

2.2. Технические характеристики брелоков
Напряжение питания постоянного тока .......................................... 3,2 – 4 В
Ток потребления в режиме охраны ....................................... не более 10 мА
Ток потребления при зарядке .....................................................70 – 110 мА

* Дальность действия брелока может уменьшаться в зависимости от ме-
ста установки антенны, месторасположения автомобиля и пользователя, 
радиопомех, погодных условий, состояния аккумулятора и элемента питания 
брелока.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

3.1. Защищенность сигнализации
 ▫ Динамический код от перехвата.
 ▫ Память состояния системы при отключении питания.
 ▫ Выключение сигналов тревоги без снятия системы с охраны.
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3.2. Охраняемые зоны автомобиля
 ▫ Двигатель – от запуска (две блокировки).
 ▫ Зажигание – от включения.
 ▫ Двери, багажник – от открывания (кнопочные выключатели).
 ▫ Кузов, окна – от толчков и ударов (двухзонный датчик удара).
 ▫ Кузов – от перемещения/наклона (датчик наклона – опция).
 ▫ Салон – от проникновения (микроволновый/ультразвуковой датчик – опция).

3.3. Защитные и противоугонные функции
 ▫ Режим постановки/снятия с охраны.
 ▫ Режим пассивной постановки на охрану.
 ▫ Режим бесшумной постановки/снятия с охраны.
 ▫ Тихий режим охраны (без включения звуковых сигналов тревоги и пере-
дачей сигнала тревоги только на двусторонний брелок).

 ▫ Автоматическое включение звуковых и световых сигналов тревоги при 
срабатывании любого датчика в режиме охраны.

 ▫ Автоматическая перепостановка в режим охраны при случайном снятии с 
охраны.

 ▫ Дистанционное включение режима тревоги (режим “Паника”).
 ▫ Режим Anti-HiJack.

3.4. Сервисные функции
 ▫ Дистанционное управление центральным замком.
 ▫ Управление закрытием центрального замка от педали тормоза.
 ▫ Программируемая длительность импульсов управления центральным зам-
ком.

 ▫ Режим поиска автомобиля.
 ▫ Дистанционное отпирание багажника.
 ▫ Возможность поднятия стекол и закрытия люка при включении режима 
охраны (функция “Комфорт”).

 ▫ Возможность временного отключения охранных функций (режим VALET).
 ▫ Запись в память системы новых брелоков и карточки-транспондера (опция).

3.5. Самодиагностика и индикация режимов работы
 ▫ Светодиодная индикация причин срабатывания в режиме охраны.
 ▫ Автоматический контроль состояния датчиков с сообщением об этом при 
включении режима охраны.

 ▫ Звуковая/световая индикация факта срабатывания сигнализации при вы-
ключении режима охраны.

4. БРЕЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Часть функций и некоторые параметры работы сигнализации могут из-
меняться путем перемещения перемычек на блоке управления. 
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4.1. Включение/выключение двустороннего LCD-брелока
 ▫ Включение брелока: удерживайте кнопку   в течение 3 секунд. При 
включении брелока прозвучит мелодия, брелок завибрирует, на экране 
появятся все пиктограммы.

 ▫ Выключение брелока: удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. Про-
звучит сигнал и брелок выключится.

 ▫ При низком заряде аккумулятора брелок автоматически выключается.
 ▫ Если брелок не включается, зарядите аккумулятор.

 
Включение двустороннего LCD-брелока

4.2. Зарядка аккумулятора двустороннего LCD-брелока
При низком заряде аккумулятора брелок издает звуковые сигналы после 

каждого нажатия кнопки. Время заряда аккумулятора - 2 часа.
 

Для зарядки аккумулятора LCD-брелока:
 - вставьте штекер зарядного устройства в разъем брелока;
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 - подключите зарядное устройство к прикуривателю автомобиля: 

 

Внимание!  Не рекомендуется превышать время заряда аккумулятора дву-
стороннего LCD-брелока.

4.3. Описание LCD-дисплея

 

4.4. Назначение кнопок двустороннего LCD-брелока и односторон-
него брелока

Кнопка Функция Действие Дополнительная
функция Примечание

 

Включение режима 
охраны

Кратковреме-
нно нажать

Нажать и удерживать 2 
сек. для постановки на 
охрану в тихом режиме 
(сирена будет выключе-
на на 1 цикл охраны)

При выключен-
ном зажигании

 
Закрытие централь-
ного замка

Кратковреме-
нно нажать

При включенном 
зажигании

Отключение режима 
охраны

Кратковреме-
нно нажать

Выключает сигнал тре-
воги

SET – настроен W-режим (см. 
соответствующую функцию).
SAVE – сохранить.
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Кнопка Функция Действие Дополнительная
функция Примечание

Открытие централь-
ного замка

Кратковре -
менно нажать

При включенном 
зажигании

Включение/выключе-
ние брелока

Нажать и удер-
живать в тече-
ние 5 сек.

CH2
Нажать и удерживать 
2 сек. для активации 
канала CH2

Нажать дважды для вы-
ключения режима турбо-
таймера

CH3 Нажать для актива-
ции канала CH3

потом 
CH2

Постановка на охрану 
с отключенной зоной 
предупреждения дат-
чика удара

Нажать и удерживать   2 
сек., потом нажать CH2 
для беззвучной поста-
новки на охрану с отклю-
ченной зоной предупре-
ждения датчика удара

 потом 
СH2 потом 

СH2

Постановка на охрану 
с отключенными дат-
чиками

Нажать и удерживать   2 
сек., потом нажать дваж-
ды CH2 для беззвучной 
постановки на охрану с 
отключенными датчиками

CH2 
потом  

Постановка на охрану 
без звукового под-
тверждения

CH2
потом 

Снятие с охраны без 
звукового подтверж-
дения

CH2 + 
CH3 

Включение режима 
"Паника"

Нажать и 
удерживать 
2 сек.

Нажать обе кнопки в 
режиме охраны для без-
звучной постановки на 
охрану

 + 
Включение режима 
Anti-HiJack

Нажать и 
удерживать 
2 сек.

 + CH2
Включение режима 
"Поиск"

Нажать и 
удерживать 
2 сек. 

LCD-брелок двустороннего действия

F
Нажать и удерживать 
5 сек. для настройки 
времени, будильни-
ка, W-режима

F +   
Включение/выклю-
чение виброрежима 
брелока

F + CH3 Включение/выключе-
ние W-режима

5. ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

5.1. Сигналы светодиодного индикатора
 ▫ Частое мигание – включен режим пассивной постановки на охрану.
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 ▫ Медленное мигание – включен режим охраны.
 ▫ Не мигает – система снята с охраны.
 ▫ Горит постоянно – включен служебный режим VALET.
 ▫ 1 вспышка … пауза – в режиме охраны срабатывала зона предупреждения 
датчика удара.

 ▫ 2 вспышки … пауза – в режиме охраны срабатывала основная зона дат-
чика удара. 

 ▫ 2 вспышки через каждые 2 секунды – система поставлена на охрану в 
“тихом” режиме.

 ▫ 3 вспышки … пауза – в режиме охраны открывался капот/багажник, ДОП. 
ВХОД для багажника или капота / ДОП. ВХОД 2.

 ▫ 4 вспышки … пауза – в режиме охраны открывалась дверь/двери (дверь 
(–) или дверь (+)).

 ▫ 1 длинная и 3 коротких вспышки – подтверждено распознавание транс-
пондера.

5.2. Сигналы сирены 
 ▫ 1 сигнал – система поставлена на охрану.
 ▫ 2 сигнала – система снята с охраны.
 ▫ 3 сигнала – система поставлена на охрану с открытой дверью или багаж-
ником.

 ▫ 3 сигнала – предупреждение о срабатывании системы после снятия ее с 
охраны.

 ▫ 5 сигналов – режим поиска автомобиля.

5.3. Сигналы габаритных огней
 ▫ 1 вспышка – система поставлена на охрану.
 ▫ 2 вспышки – система снята с охраны.
 ▫ 3 вспышки – система поставлена на охрану с открытой дверью, багажни-
ком или капотом.

 ▫ 3 вспышки – предупреждение о срабатывании системы после снятия ее с 
охраны.

 ▫ 5 вспышек – режим поиска автомобиля.

6. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

6.1. Режим охраны со звуковым подтверждением
Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание выключе-

но, двери, капот и багажник закрыты. Включение режима охраны осущест-
вляется коротким нажатием кнопки   брелока. 1 сигнал сирены и 1 вспышка 
габаритных огней подтвердят включение режима. Произойдет автоматиче-
ское запирание центрального замка, если он подключен к сигнализации. 
Двигатель блокируется. СИД начнет непрерывно мигать с частотой один раз 
в секунду. LCD-брелок издаст короткий звуковой сигнал, при этом подсветка 
экрана загорится синим цветом, а затем погаснет. После этого на дисплее 
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LCD-брелока появится значки   и  : 

В режиме охраны система сработает, если: открыта дверь или багажник/
капот, включено зажигание, сработал датчик удара или дополнительный 
датчик.

Если двери, капот/багажник плохо закрыты, или неисправен один из кно-
почных выключателей дверей, капота/багажника, а также включено зажи-
гание, сирена будет подавать звуковые сигналы и габаритные огни будут 
мигать 30 секунд. 

Если сработала зона предупреждения датчика удара, сирена будет по-
давать звуковые сигналы и габаритные огни будут мигать 5 раз, чтобы от-
пугнуть потенциального грабителя. При срабатывании основной зоны дат-
чика удара или дополнительного датчика, сирена будет подавать звуковые 
сигналы и габаритные огни будут мигать 30 секунд.

Если дверь или багажник не закрыты после постановки на охрану си-
стемы, сирена будет подавать звуковые сигналы 3 раза и габаритные огни 
будут мигать, прозвучит тройной сигнал двустороннего брелока и на LCD-
дисплее будет мигать пиктограмма.

Выключение режима охраны осуществляется коротким нажатием кнопки  
 брелока. 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритных огней подтвердят 

выключение режима. Произойдет автоматическое отпирание центрального 
замка, если он подключен к сигнализации. Блокировка двигателя выключит-
ся. СИД погаснет. LCD-брелок издаст 2 коротких звуковых сигнала, при этом 
на его экране появится пиктограмма  :

6.2. Пассивная постановка на охрану
F23 – включение/выключение режима пассивной постановки на охрану.
F24 – включение/выключение режима пассивной постановки на охрану с 
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закрытием центрального замка.
Когда пассивная постановка на охрану включена, после закрытия послед-

ней двери (багажника), запускается таймер на 30 секунд (плюс запрограм-
мированное значение функции F6), по окончании работы таймера, система 
будет автоматически поставлена на охрану. В течение этого времени СИД 
будет часто мигать. После этого прозвучит 1 сигнал сирены и габаритные 
огни мигнут 1 раз. СИД будет медленно мигать.

Внимание! Открытие двери сбрасывает таймер пассивной постановки на 
охрану.

Когда режим пассивной постановки на охрану включен, нажмите и удер-
живайте кнопки   + CH2 в течение 2 секунд не позднее 7 секунд после 
того, как были закрыты все двери. Это сбросит пассивную постановку на 
один цикл. Если режим Anti-HiJack активирован, режим пассивной постанов-
ки на охрану также будет отменен на один цикл.

Заводская установка: режим пассивной постановки отключен.

Внимание! При включенном зажигании или открытом багажнике на протяже-
нии 30 секунд, пассивная постановка на охрану будет отменена на 1 цикл.

6.3. Режим охраны без звукового подтверждения 
Нажмите кнопку двустороннего брелока CH2, потом нажмите кнопку 

или  – система будет поставлена или снята с охраны без сигналов под-
тверждения сирены.

6.4. Тихий режим охраны
Перед включением тихого режима охраны убедитесь, что зажигание 

выключено, двери, капот и багажник закрыты. Включение режима охраны 
без звуковых сигналов подтверждения осуществляется нажатием кнопки     
брелока в течение 2 секунд. 1 вспышка габаритных огней и отсутствие сиг-
налов сирены (на 1 цикл) подтвердят включение режима. Автоматическое 
запирание центрального замка произойдет, если он подключен к сигнали-
зации. Двигатель блокируется. Активизируются датчики удара и наклона 
(если установлены). СИД начнет мигать двойными вспышками раз в 2 се-
кунды. LCD-брелок издаст короткий звуковой сигнал, при этом на его экране 
появятся пиктограммы   и  :

 
Когда система сработает, сирена не будет издавать никаких сигналов.
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6.5. Режим поиска автомобиля
Для поиска автомобиля на стоянке в режиме охраны нажмите и удержи-

вайте 2 секунды кнопки   + CH2 брелока. Сирена подаст 1 сигнал, габа-
ритные огни мигнут 5 раз. На двухстороннем брелоке появится индикация:

 
6.6. Постановка на охрану с выключенными датчиками

Для постановки на охрану с выключенной зоной предупреждения дат-
чика удара нажмите кнопку  , а затем в течение 3 секунд нажмите кнопку 
CH2. При этом система станет на охрану с игнорирование зоны предупре-
ждения датчика удара на 1 цикл. Сирена подаст 1 звуковой сигнал. На двух-
стороннем брелоке появится индикация постановки на охрану с выключен-
ной зоной предупреждения датчика удара.

Для постановки на охрану с полностью отключенными датчиками на-
жмите кнопку  , затем в течение 4 секунд нажмите 2 раза кнопку CH2 
в течение 4 секунд. При этом система станет на охрану с выключенными 
датчиками на 1 цикл.

Постановка на охрану с выключенными датчиками в “тихом” режиме 
охраны аналогична описанной процедуре.

6.7. Дистанционное управление центральным замком (F3/F4/F15/
F25)

Программируется функцией F3 и F4 (см. таблицу программирования 
функций системы):

F3/1: центральный замок не будет закрываться при включении зажига-
ния.

F3/2: центральный замок будет автоматически закрываться при вклю-
ченном зажигании.

F3/3: если Вы программируете функцию F15/2 для входа спидометра, 
центральный замок будет автоматически закрываться при достижении авто-
мобилем заданной скорости.

F3/4: если Вы программируете функцию F25 для “двери (+)” или “двери 
(–)”, и подсоединяете провода к проводам идущим от педали тормоза, двери 
будут автоматически закрываться при нажатии педали тормоза.

Внимание! Если одна из дверей не закрыта должным образом, центральный 
замок не будет закрыт.
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F4/1: центральный замок не будет открываться при выключении зажи-
гания.

F4/2: центральный замок будет автоматически открываться при выклю-
чении зажигания.

Во время движения нажмите кнопку    или   для закрытия или откры-
тия центрального замка.

6.8. Задержка выключения внутрисалонного освещения
Эта функция специально разработана для автомобилей с задержкой вы-

ключения внутрисалонного освещения. Система войдет в режим охраны 
после выключения внутрисалонного освещения. Задержка постановки на 
охрану может быть запрограммирована функцией F6.

6.9. Дистанционное включение сигналов тревоги (функция “Паника”)
В непредвиденной ситуации сирена может сработать на 30 секунд для 

привлечения внимания окружающих. Включение функции “Паника” осу-
ществляется удерживанием кнопок CH2 + CH3 в течение 2 секунд. Сирена 
будет подавать сигналы, а габаритные огни непрерывно мигать.

Нажмите и удерживайте кнопки CH2 + CH3 в течение 2 секунд или кноп-
ку VALET (нужно ввести персональный код, если он установлен) для выхода 
из режима “Паника”. 

Внимание! Включение режима “Паника” не изменяет предыдущее состояние 
системы.

6.10. Настройка часов/будильника/W-режима
Для включения/выключения виброрежима LCD-брелока нажмите кнопки    

 + F.
Для входа в режим программирования часов/будильника/W-режима 

на двустороннем LCD-брелоке необходимо нажать и удерживать 5 секунд 
кнопку F. Начнет мигать цифра часов. После еще одного короткого нажатия 
кнопки F LCD-брелок подаст 1 звуковой сигнал, мигающая пиктограмма бу-
дет меняться в следующей последовательности: время/часы, время/минуты, 
будильник/часы, будильник/минуты, настройка W-режима. 

Для настройки времени или будильника используйте кнопку CH2 для 
увеличения значения (+) или CH3 для уменьшения (–).

Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку F для сохранения значений и 
выхода из настроек режима.

Для включения/выключения будильника нажмите одновременно и удер-
живайте 5 секунд кнопки F + CH2. 

Для включения/выключения W-режима нажмите одновременно и удер-
живайте 5 секунд кнопки F + CH3 (на дисплее появится надпись SET). Со-
гласно функции F21 дополнительный канал CH6 может быть активирован.

W-режим позволяет задавать время отправки сигналов системе.
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6.11. Индикация заряда аккумулятора LCD-брелока
Индикация заряда аккумулятора двустороннего брелока отображается 

на LCD-дисплее. Когда аккумулятор брелока полностью разряжен, его не-
обходимо немедленно зарядить.

6.12. Управление приводом открытия багажника
Нажмите и удерживайте кнопки CH2 + CH3 для открытия багажника. Дат-

чик удара будет игнорироваться системой при открытом багажнике.
Автомобиль нужно оборудовать соленоидом багажника (если нет штат-

ного привода), а также выбрать во время инсталляции выходы CH2 или 
CH3 для его управления.

6.13. Постановка на охрану без брелоков
Нажмите 1 раз кнопку VALET, потом нажмите и удерживайте ее в течение 

3 секунд. Сирена подаст 1 звуковой сигнал, СИД будет быстро мигать. Систе-
ма будет поставлена на охрану после закрытия всех дверей. Если функция 
F24 включена, после этого центральный замок будет закрыт. Эта процедура 
только для одной постановки на охрану.

6.14. Режим Anti-HiJack
Режим Anti-HiJack используется для предотвращения разбойного угона 

автомобиля. Он активируется автоматически или с помощью брелока (до-
полнительные функции F16/F17/F18). Данная система позволяет использо-
вать 5 вариантов активации режима Anti-HiJack:

 - режим Anti-HiJack выключен;
 - активное включение режима Anti-HiJack: при включенном зажигании 

нажмите и удерживайте кнопки  или  до появления пиктограммы 
Anti-HiJack на LCD-брелок. Через 20 секунд габаритные огни начнут 
мигать, сигнализируя  о включении режима;

 - постоянная работа: режим Anti-HiJack будет активирован при первом 
же включении зажигания;

 - пассивное включение режима Anti-HiJack по открыванию двери: во вре-
мя движения, открывание двери активирует режим;

 - пассивное включение режима Anti-HiJack по скорости: при достижении 
автомобилем запрограммированного значения скорости режим будет 
активирован.

Выключение зажигания может на время отключить тревогу. Когда зажи-
гание будет включено, система сработает и заблокирует двигатель. 

Когда режим Anti-HiJack активирован:
 - через 2 секунды после его активации на брелоке появится мигающая 

пиктограмма Anti-HiJack;
 - еще через 20 секунд сирена и габаритные огни начнут подавать звуко-

вые и световые сигналы и периодически начнет включаться блокиров-
ка двигателя;

 - еще через 40 секунд сирена начнет подавать непрерывный звуковой 
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сигнал вместе с мигающими габаритными огнями, двигатель будет пол-
ностью заблокирован.

Для отключения режима Anti-HiJack необходимо:
 - в течение 40 секунд после его активации нажать 1 раз кнопку VALET;
 - по прошествии 40 секунд режим можно отключить, если включена 

функция F12:
• функция F12 VALET – включите или выключите зажигание и нажми-

те кнопку VALET 1 раз в течение 10 секунд; 
• функция F12 персональный код – введите код с помощью кнопки 

VALET (см. 6.23.1).

6.15. Карточка-транспондер (опция)
Пожалуйста, запрограммируйте карточку-транспондер в память системы 

перед началом использования.
Существует 3 режима программирования карточки-транспондера (про-

граммируемая функция F13):
 - F13/1. Карточка-транспондер деактивирована;
 - F13/2. Карточка-транспондер активирована с функцией блокировки 

двигателя:
• Когда зажигание включено, система начинает опрашивать карточку-

транспондер в течение 1 минуты. Если система распознает ее, СИД 
будет мигать (1 длинная и 3 коротких вспышки) и система отпра-
вит сигналы на LCD-брелок. Если система не сможет распознать 
карточку-транспондер в течение 1 минуты, двигатель будет забло-
кирован. Если дверь была открыта и остается открытой, система 
прекратит опрос транспондера по истечению 4 минут. Еще через 1 
минуту, если транспондер не будет распознан, двигатель заблоки-
руется.

• Чтобы изменить этот режим защиты необходимо изменить програм-
мируемую функцию F25 для “двери (+)” или “двери (–)” и подсое-
динить соответствующий провод триггера двери к проводу педали 
тормоза. Произойдет следующее:

 3 когда дверь открыта, система будет опрашивать карточку-
транспондер при нажатии педали тормоза;
 3 если педаль нажата, и карточка-транспондер не распознана в те-
чение 1 минуты, двигатель будет заблокирован;
 3 при открытии двери, система будет опрашивать карточку-
транспондер в течение 4 минут, когда педаль тормоза не нажата;
 3 если карточка-транспондер успешно распознана после закрытия 
двери, при нажатии педали тормоза карточка-транспондер не бу-
дет опрашиваться, открытие двери включит опрос карточки;

 - F13/3. Карточка-транспондер активируется с функцией Anti-HiJack: как 
только зажигание включено, система будет опрашивать карточку. Если 
система не распознает транспондер в течение 1 минуты, режим будет 
активирован.
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Если Вы поместите транспондер в зону опроса через 40 секунд после 
того, как был активирован режим Anti-HiJack, он будет остановлен.

Если Вы поместите транспондер в зону опроса через 40 секунд после 
того, как был активирован режим Anti-HiJack, отключить режим Вы сможете 
с помощью кнопки VALET или путем введения персонального кода.

6.16. Служебный режим VALET
Для временного отключения охранных функций, например, при про-

ведении работ на станции сервисного обслуживания, в системе предусмо-
трен специальный служебный режим VALET. В данном режиме невозможно 
включить режим охраны. При этом сохраняются дополнительные функции 
(открытие/закрытие центрального замка, дистанционное открытие багаж-
ника).

Для включения режима VALET необходимо снять систему с охраны, вклю-
чить зажигание, нажать кнопку VALET на 5 секунд, отпустить кнопку VALET, 
выключить зажигание и через 3 секунды кратковременно нажать кнопку 
VALET. После этого СИД будет гореть постоянно, индицируя включение ре-
жима. Сирена будет издавать звуковой сигнал 1 раз при каждом выключе-
нии зажигания.

В режиме VALET функции открывания/закрывания центрального замка, 
“Паника”, могут активироваться с помощью брелока.

Для выключения режима необходимо включить зажигание, нажать кноп-
ку VALET на 5 секунд, отпустить кнопку VALET, выключить зажигание и через 
3 секунды кратковременно нажать кнопку VALET. СИД погаснет, индицируя 
включение нормального режима системы.

6.17. Аварийное снятие системы с охраны
Если передатчик потерян или не работает, система может быть снята с 

охраны с помощью дополнительной функции аварийного отключения F12.
F12 – аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET.
Откройте дверь ключом (сирена подаст звуковые сигналы), включите за-

жигание и нажмите 1 раз кнопку VALET в течение 10 секунд.
F12 – аварийное отключение системы с помощью персонального 

кода.
Откройте дверь ключом (сирена подаст звуковые сигналы), включите за-

жигание и введите персональный код (см. 6.23.1). Если персональный код 
был неправильно введен три раза, Вам нужно будет подождать более 3 ми-
нут, чтобы ввести код снова. 

6.18. Режим турботаймера (F1, F19, F21)
Если активирован режим турботаймера, система задержит включение 

блокировки цепей запуска и работы двигателя на время работы турботай-
мера (на 1, 2, 10, 15 или 30 минут), обеспечивая работу двигателя без ключа 
зажигания. По истечению запрограммированного времени двигатель будет 
автоматически выключен. Включатся все блокировки цепей в режиме пас-
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сивной блокировки двигателя.
Время работы турботаймера можно программировать (программируемая 

функция F1). Турботаймер активируется, если двигатель работает более 60 
секунд. Если режим турботаймера включен, когда Вы выключаете зажига-
ние, двигатель будет продолжать работать, габаритные огни будут мигать 
каждые 2 секунды. Оставшееся время работы турботаймера будет отобра-
жаться на дисплее LCD-брелока.

Для активации режима турботаймера необходимо:
 - запрограммировать “выход турботаймера” (F19/2 или F21/2);
 - выключить зажигание (двигатель при этом продолжит работать);
 - LCD-брелок подаст сигнал 3 раза и на дисплее отобразится пиктограм-

ма:  ;
 - габаритные огни будут мигать 1 раз каждые 2 секунды, индицируя 

включение турборежима;
 - двигатель выключиться по окончанию заданного времени.

Для выключения режима турботаймера:
 - выключите зажигание;
 - 2 раза нажмите кнопку CH2;
 - сирена подаст 2 звуковых сигнала и габаритные огни мигнут 1 раз.

6.19. Контроль зоны уверенного приема
В режиме охраны пиктограмма индикации связи на двустороннем брелоке 

показывает, что брелок находится в зоне уверенного приема. Пиктограмма 
исчезнет в течение 2 минут с дисплея и брелок перестанет принимать сигна-
лы от системы, если брелок будет находится вне этой зоны. В то же время, 
при каждом нажатии любой кнопки брелок будет издавать 2 сигнала.

6.20. Режим автоматической постановки на охрану
Когда система снята с охраны (после нажатия кнопки  ) и двери не от-

крывались в течение 20 секунд (плюс время задержки постановки на охра-
ну (программируемая функция F6)), система будет поставлена на охрану с 
автоматическим закрыванием центрального замка (закрытие или открытие 
центрального замка определяется функцией F5). Сирена подаст звуковой 
сигнал 1 раз и 1 раз мигнут габаритные огни.

6.21. Ультразвуковой датчик (опция)
Когда ультразвуковой датчик срабатывает, обнаруживая объект или дви-

жение внутри автомобиля, сирена подает сигналы тревоги 30 секунд с мига-
нием габаритных огней. Двигатель блокируется.

6.22. Предупреждение о срабатывании системы при снятии с охраны
В случае срабатывания системы в то время, когда Вы находились вдали 

от автомобиля, сирена подаст 3 звуковых сигнала (даже если у Вас включен 
режим беззвучного управления), габаритные огни мигнут 3 раза. СИД ука-
жет зону срабатывания сигнализации:



18

 - 1 вспышка … пауза – срабатывала зона предупреждения датчика удара;
 - 2 вспышки … пауза – срабатывала основная зона датчика удара;
 - 3 вспышки … пауза – открывался капот/багажник, ДОП. ВХОД для ба-

гажника или капота / ДОП. ВХОД 2;
 - 4 вспышки … пауза – открывалась дверь/двери.

6.23. Персональный код системы 
Персональный код может быть запрограммирован (программируемая 

функция F12). Заводская настройка персонального кода – 11.

6.23.1. Ввод персонального кода
Снимите систему с охраны и подождите 5 секунд, затем включите/выклю-

чите/включите зажигание. Далее нажмите и отпустите в течение 10 секунд 
кнопку VALET число раз, которое соответствует первой цифре персонально-
го кода (например, первая цифра заводской настройки персонального кода 
1, нажмите и отпустите кнопку VALET один раз). Выключите/включите за-
жигание. 

Нажмите и отпустите в течение 10 секунд кнопку VALET число раз, кото-
рое соответствует второй цифре персонального кода. Выключите/включите 
зажигание.

При правильном введении персонального кода система сначала подаст 
короткий сигнал, а затем длинный.

6.23.2. Изменение персонального кода 
После правильного ввода персонального кода выключите зажигание в 

течение 5 секунд.
Нажмите кнопку VALET 5 раз, сирена подаст 1 короткий сигнал, а затем 1 

длинный, чтобы подтвердить вход в настройки режима. 
Нажмите кнопку брелока  1 раз в течение 5 секунд (сирена подаст зву-

ковой сигнал 1 раз).
Нажмите кнопку VALET число раз, которое соответствует первой цифре 

персонального кода (от 1 до 9) в течение 10 секунд, прозвучит количество 
сигналов сирены, соответствующее введенной первой цифре.

Нажмите кнопку брелока   1 раз в течение 10 секунд (сирена подаст 
звуковой сигнал 1 раз).

Нажмите кнопку VALET число раз, которое соответствует второй цифре 
персонального кода (от 1 до 9) в течение 10 секунд, прозвучит количество 
сигналов сирены, соответствующее введенной второй цифре. Включите за-
жигание, сирена сначала подаст один короткий сигнал, а затем один длин-
ный, для подтверждения, что новый персональный код был записан успеш-
но.

Если изменение кода не произошло, пожалуйста, снимите систему с охра-
ны и повторите процедуру, описанную выше.
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6.24. Запись в память системы новых брелоков и карточки-транс-
пондера (опция)

Процедуры записи новых брелоков будут различными в зависимости от 
настроек функции F12: 

F12 – VALET.
Отключите питание карточки-транспондера (если оно предусмотрено). 

Снимите систему с охраны, включите зажигание. Нажмите 3 раза кнопку 
VALET, сирена подаст 1 звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку 
на первом брелоке, пока не услышите 1 сигнал, а затем СИД начнет мед-
ленно мигать.

Нажмите и удерживайте кнопку  на втором брелоке, пока не услышите 
1 сигнал, затем СИД начнет медленно мигать.

В память системы можно записать только два брелока.
Включите питание карточки-транспондера, она будет запрограммирова-

на успешно, если Вы услышите 1 сигнал.
Выключите зажигание, чтобы выйти из режима записи брелоков или че-

рез 10 секунд система выйдет из режима автоматически.

F12 – персональный код.
Отключите питание карточки-транспондера (если оно предусмотрено).
Следуйте инструкциям подраздела “Ввод персонального кода” (см. 

6.23.1). Сирена подаст 1 сигнал для подтверждения правильности ввода 
персонального кода.

Нажмите 3 раза кнопку VALET, сирена подаст 1 звуковой сигнал. 
В память системы можно записать только две карточки-транспондера.
Включите питание карточки-транспондера. Сирена подаст 1 сигнал о 

подтверждении успешной записи транспондера.
Выключите зажигание, чтобы выйти из режима записи или через 10 се-

кунд система выйдет из режима автоматически.

6.25. Программирование системных функций
Функции F1-F10 можно запрограммировать независимо от функции F12.

F12 – VALET.
Функции F1-F25 можно программировать.

F12 – персональный код.
Функции F1-F10 можно запрограммировать без персонального кода.
Функции F11-F25 могут быть запрограммированы только после ввода 

персонального кода. Система выйдет из режима программирования автома-
тически, если кнопка не нажималась в течение 10 секунд.

F12 – VALET: программируемая функция
Снимите систему с охраны, включите зажигание, нажмите 3 раза кнопку 

VALET в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сигнал 1 раз.
Выключите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сиг-

нал 1 раз.
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Включите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сигнал 
1 раз.

Система войдет в режим программирования функции F1 (СИД мигнет 1 
раз сразу же после паузы).

В режиме программирования количество миганий СИД соответствует но-
меру функции.

Для изменения настройки функции нажмите кнопку брелока  (1 ~ 5 
раз). Согласно различным настройкам функций, сирена будет подавать 
1/2/3/4/5 звуковых сигналов.

Нажмите кнопку VALET для перехода к программированию следующей 
функции.

Если Вы не нажали любую кнопку, через 10 секунд система автоматиче-
ски выйдет из режима программирования.

F12 – персональный код: программируемая функция
Введите персональный код (см. 6.23.1). Сигнал сирены подтвердит пра-

вильность ввода кода. Нажмите 3 раза кнопку VALET через 3 секунды. Сире-
на подаст звуковой сигнал 1 раз. 

Выключите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сиг-
нал 1 раз.

Включите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сигнал 
1 раз.

Система войдет в режим программирования функции F1 (СИД мигнет 1 
раз сразу же после паузы).

В режиме программирования количество миганий СИД соответствует но-
меру функции.

Для изменения настройки функции нажмите кнопку брелока   (1 ~ 
5 раз). Согласно различным настройкам функций, сирена будет подавать 
1/2/3/4/5 звуковых сигналов.

Нажмите кнопку VALET для перехода к программированию следующей 
функции.

Если Вы не нажмете любую кнопку в течение 10 секунд, система автома-
тически выйдет из режима программирования.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Система Steelmate 888W1 предназначена для установки на легковые, 
грузовые и специальные автомобили, использующие только 12-вольтные 
системы электрооборудования с общим отрицательным выводом на корпус.

7. ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

Ф
ун

кц
и

и Описание 1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала 5 сигналов

Нажать   
1 раз

Нажать    
2 раза

Нажать   
3 раза

Нажать   
4 раза

Нажать    
5 раз

F1 Режим турботай-
мера 1 мин 3 мин 10 мин 15 мин 30 мин

F2 Защита от лож-
ных срабатыва-
ний системы

Выкл. Вкл.

F3 Закрытие цен-
трального замка 
при включении 
зажигания Выкл. Вкл.

З а к р ы т и е 
центрально-
го замка от
скорости

З а к р ы т и е 
центрально-
го замка при 
нажатии пе-
дали тормоза 
(см. функцию 
F25)

F4 Открытие цен-
трального замка 
при выключении 
зажигания

Выкл. Вкл.

F5 Автоматическая 
перепостановка 
на охрану

Выкл.
Вкл. без 
закрытия 
дверей

Вкл. с закры-
тием дверей

F6 Задержка поста-
новки на охрану 5 сек. 35 сек. 60 сек.

F7 Длительность 
импульса закры-
тия /открытия 
центрального 
замка

0,5 сек. 1 сек. 3,5 сек.

Импульс от-
крытия 1 сек. 
х 2

F8 Выход канала 
CH2

При нажа-
тии кноп-
ки CH2 ка-
нал CH2 
в к л ю ч а -
ется на 1 
сек.

При нажа-
тии кнопки 
CH2 
канал CH2 
включается 
на 30 сек.

Нажать кно-
пку CH2 – 
канал СН2 
включится, 
нажать сно-
ва кнопку 
CH2 канал 
СН2 выклю-
чится

Канал СН2 
включается 
при вклю-
чении за-
жигания

F9 Выход канала 
CH3 (НР реле)

Н а ж а т ь 
к н о п к у 
CH3, ак-
тивация 1 
сек.

Нажать кно-
пку CH3, ак-
тивация 3,5 
сек.

Нажать кно-
пку CH3, ак-
тивация 12 
сек.

Нажать кноп-
ку CH3, ак-
тивация 0,4 
сек., пауза 
0,3 сек., ак-
тивация 0,4 
сек.

Нажать кноп-
ку CH3, акти-
вация 1 сек., 
пауза 0,5 
сек., актива-
ция 1 сек.
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Ф
ун

кц
и

и Описание 1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала 5 сигналов

Нажать   
1 раз

Нажать    
2 раза

Нажать   
3 раза

Нажать   
4 раза

Нажать    
5 раз

F10 Выход канала 
CH4 (отрица-
тельный транзи-
сторный выход 
до 500 мА)

После по-
с т а н о в к и 
на охрану, 
канал акти-
вируется на 
1 сек.

После по-
с т а н о в к и 
на охрану, 
канал акти-
вируется на 
10 сек.

После по-
с т а н о в к и 
на охрану, 
канал ак-
тивируется 
на 15 сек.

После по-
становки на 
охрану, канал 
активируется 
на 30 сек.

После снятия 
с охраны, ка-
нал активи-
руется на 20 
сек.

F11 Возврат к заво-
дским установ-
кам системы

Выкл. Вкл.

Программирование функций F12-F25 зависит от режима функции F12, доступны режим VALET 
и режим персонального кода.
F12 Настройка режи-

ма программи-
рования

Р е ж и м 
VALET

Режим пер-
сонального 
кода

F13 Карточка-тран-
спондер (опция)

Выкл. Вкл.

Вкл. режима 
Anti-HiJack 
если транс-
пондер не 
опознан

F14 Предупрежде -
ние о включен-
ном зажигании 
(охрана отклю-
чена)

Выкл. Вкл.

F15 Дополнитель -
ный вход 2 (–)

М и н у с о -
вой вход 
капот/ба-
гажник

Вход для 
сигнала спи-
дометра

F16 Вкл. режима Anti-
HiJack с помощью 
брелока

Выкл. Вкл.

F17 Вкл. режима 
Anti-HiJack при 
включенном за-
жигании

Выкл. Вкл.
Вкл. при от-
крытии две-
рей водите-
ля (–)

F18 Вкл. режима 
Anti-HiJack при 
включенном за-
жигании

Выкл.

Вкл. при от-
крытии две-
рей водите-
ля (+)

Вкл. при за-
программи-
р о в а н н о м 
з н а ч е н и и 
скорости

F19 Инверсный вы-
ход постановки 
на охрану (отри-
цательный тран-
зисторный выход 
до 500 мА)

И н в е р с -
ный, по-
становка 
на охрану 
(–)

Выход для 
турботайме-
ра (–) 

F20 Выход канала 
CH5 (отрица-
тельный транзи-
сторный выход 
до 500 мА)

И н в е р с -
ный, по-
становка 
на охрану 
(–)

Включение 
п е й д ж е р а 
при сраба-
тывании сиг-
нализации

F21 Выход канала 
CH6 (НР реле)

После сня-
тия с охра-
ны включа-
ется на 20 
сек.

В к л ю ч а -
ется при 
активации 
турботай-
мера 

W-триг гер 
(включается 
и выклю-
чается по 
реальному 
времени)

W - т р и г г е р 
(включается 
через 1 сек. 
по реальному 
времени)

W- т р и г г е р 
(начинает ра-
ботать через 
1/0,5/1 сек. 
по реальному 
времени)
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F22 Закрытие окон/
люка (функция 
"Комфорт")

Выкл. 10 сек. 15 сек. 22 сек. 30 сек.

F23 Пассивная по-
становка на 
охрану

Выкл. Вкл.

F24 Закрытие цен-
трального замка 
при пассивной 
постановке на 
охрану

Выкл. Вкл.

F25 Стоп функция 
(–/+) дверного 
триггера

Выкл. Двери (+) Двери (–)

 
Примечание! Установки, выделенные жирным и находящиеся в серых ячейках, 
являются заводскими.

8. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

8.1. Режим турботаймера (F1)
Функция турботаймера будет активирована после включения зажигания 

более чем на 1 минуту (функции F19/2 или F21/2 должны быть запрограм-
мированы). Турботаймер будет поддерживать работу турбины двигателя ав-
томобиля в течение 1, 3, 10, 15 или 30 минут, в соответствии с функцией F1 
после выключения зажигания. 

8.2. Защита от ложных срабатываний системы (F2)
Если один и тот же триггерный вход активируется 6 раз в течение одного 

цикла охраны, система проигнорирует сигналы этого входа, оставляя другие 
зоны под охраной до следующей постановки на охрану.

8.3. Закрытие центрального замка при включении зажигания (F3)
F3/1: центральный замок не будет автоматически закрываться при вклю-

ченном зажигании.
F3/2: центральный замок будет закрываться автоматически при вклю-

ченном зажигании.
F3/3: центральный замок будет закрываться, когда автомобиль достигнет 

заданной скорости (функция F15/2).
F3/4: центральный замок будет закрываться автоматически при нажатии 

педали тормоза (функция F25).
Система не будет закрывать центральный замок, если любая дверь от-

крыта при включенном зажигании.

8.4. Открытие центрального замка при выключении зажигания (F4)
F4/1: центральный замок не будет закрываться при выключении зажигания.
F4/2: центральный замок будет автоматически открываться при выклю-

чении зажигания.
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8.5. Автоматическая перепостановка на охрану (F5)
Система автоматически ставится на охрану после случайного снятия с 

охраны. Можно выбрать один из трех вариантов: автоматическая перепо-
становка выключена, автоматическая перепостановка с закрытием цен-
трального замка, автоматическая перепостановка без закрытия централь-
ного замка.

8.6. Задержка постановки на охрану (F6)
Режим постановки на охрану с задержкой позволяет системе осуществлять 

постановку на охрану через 5, 35 или 60 секунд. Этот режим предназначен 
для автомобилей с задержкой выключения внутрисалонного освещения. 

8.7. Длительность импульса закрытия/открытия центрального зам-
ка (F7)

Выберите между:
 - закрытием через 0,5 секунды/открытием через 0,5 секунды, закрытием 

через 1 секунду/открытием через 1 секунду для стандартных автомо-
билей;

 - закрытием через 3,5 секунды/открытием через 3,5 секунд для автомо-
билей с пневматическим приводом центрального замка;

 - закрытием через 1 секунду/открытием через 1 секунду 2 раза для не-
которых марок японских автомобилей.

8.8. Выход канала CH2 (F8)
Для активирования этой функции нажмите и удерживайте кнопку брело-

ка СН2 до сигнала брелока:
F8/1: синий провод замыкается на “массу” в течение 1 секунды. Напри-

мер, для дистанционного открытия багажника;
F8/2: синий провод замыкается на “массу” в течение 30 секунд. Напри-

мер, для управления закрытием/открытием окон;
F8/3: синий провод замыкается на “массу” неограниченно долго до по-

вторного нажатия кнопки брелока СН2 (“защелка”).
Функция F8/4 активируется только после включения зажигания. Синий 

провод замыкается на “массу” в момент включения зажигания и размыкает-
ся при отключении зажигания.

8.9. Выход канала CH3 (F9)
Для активирования этой функции нажмите кнопку брелока СН3:
F9/1: два зелено-красных провода соединяются друг с другом в течение 

1 секунды. Например, для дистанционного открытия багажника.
F9/2: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 

3,5 секунд.
F9/3: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 

12 секунд.
F9/4: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 
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0,4 секунды, размыкаются на 0,3 секунды, а затем снова замыкаются на 0,4 
секунды и размыкаются снова.

F9/5: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 
1 секунды, размыкаются на 0,5 секунды, а затем снова замыкаются на 1 се-
кунду и размыкаются снова.

8.10. Выход канала CH4 (F10)
F10/1~4: в момент постановки на охрану зелено-белый провод замыка-

ется на “массу” на время: 1, 10, 15 или 30 секунд для включения других 
устройств.

F10/5: в момент снятия с охраны зелено-белый провод замыкается на 
“массу” на 20 секунд.

8.11. Возврат к заводским установкам системы (F11)
Эта функция позволяет системе восстановить заводские установки.

8.12. Настройка режима программирования (F12)
Существует два режима функции F12: режим VALET и режим персональ-

ного кода.
Когда функция F12 запрограммирована в режиме VALET, Вы можете про-

граммировать функции F12~25 с помощью кнопки VALET.
Когда функция F12 запрограммирована в режиме персонального кода, 

Вы можете запрограммировать функции F12~25 с помощью кнопки VALET 
только после введения персонального кода.

8.13. Карточка-транспондер (опция) (F13)
F13/1: выключение опроса транспондера.
F13/2: включение опроса транспондера. Если карточка-транспондер не 

будет распознана, двигатель будет заблокирован.
F13/3: включение опроса транспондера и автоматическое активирование 

режима Anti-HiJack, если транспондер не будет распознан.

8.14. Предупреждение о включенном зажигании (охрана отключена) 
(F14)

При включенном зажигании, когда режим охраны отключен, пиктограм-
ма зажигания ( ) будет отображаться на дисплее LCD-брелока.

8.15. Дополнительный вход 2 (–) (F15)
F15/1: минусовой вход капот/багажник.
F15/2: вход сигнала спидометра.

8.16. Включение режима Anti-HiJack с помощью брелока (F16)
Чтобы активировать режим Anti-HiJack необходимо нажать одновремен-

но две кнопки брелока    и  , при включенном зажигании. 
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8.17. Включение режима Anti-HiJack при включенном зажигании 
(F17)

Активировать режим Anti-HiJack можно путем открывания дверей (–), в 
то время как зажигание включено, или при открытии двери водителя (–).

8.18. Включение режима Anti-HiJack при включенном зажигании 
(F18)

Активировать режим Anti-HiJack можно путем открытия дверей (+) при 
включенном зажигании или по достижению запрограммированного значе-
ния спидометра.

8.19. Инверсный выход постановки на охрану (F19)
F19/1: выход (–) черно-белого провода является инверсным по отноше-

нию к выходу “Постановка на охрану” (оранжевый провод). Это означает, 
что когда оранжевый провод замыкается на “массу”, черно-белый провод 
размыкается от “массы” и наоборот. 

F19/2: черно-белый провод будет замыкаться на “массу” при включении 
турботаймера.

8.20. Выход канала CH5 (F20)
F20/1: выход (–) серого провода является инверсным по отношению к 

выходу “Постановка на охрану” (оранжевый провод).
F20/2: серый провод замыкается на “массу” для включения пейджера при 

срабатывании системы. 

8.21. Выход канала CH6 (F21)
Выберите между режимом турботаймера и W-режимом. Два сине-черных 

провода. 
F21/1: включается на 20 секунд после снятия системы с охраны. Этот 

вариант рекомендуется для реализации “вежливой” подсветки.
F21/2: включается при активации режима турботаймера в соответствии с 

настройками времени по функции F1.
F21/3/4/5: включается в соответствии с настройками W-режима. Выбери-

те один из вариантов:
 - включается и выключается по реальному времени (в соответствии с 

настройками начала и остановки работы W-режима);
 - включается через 1 секунду по реальному времени (в соответствии с 

настройками начала работы W-режима через 1 секунду);
 - включается через 1/0,5/1 секунду по реальному времени (в соответ-

ствии с настройками начала работы W-режима: через 1 секунду, потом 
пауза на 0,5 секунды и потом сигнал на 1 секунду).

8.22. Закрытие окон/люка (функция “Комфорт”) (F22)
Эта опция подходит для автомобилей с функцией автоматического за-

крытия окон/люка. Есть варианты закрытия окон/люка в течение 10, 15, 22 
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или 30 секунд. 

8.23. Пассивная постановка на охрану (F23)
Система автоматически станет на охрану через 30 секунд после того как 

автомобиль будет припаркован и будут закрыты все двери.

8.24. Закрытие центрального замка при пассивной постановке на 
охрану (F24)

Центральный замок будет закрыт при пассивной постановке на охрану.

8.25. Стоп функция (–/+) дверного триггера (F25)
F25/1: никаких изменений в триггере двери.
F25/2: провод триггера двери (+) (фиолетовый) будет подключен не к 

концевому выключателю двери. Например, он может быть подключен к вы-
ключателю педали тормоза (+).

F25/3: провод триггера двери (–) (коричневый) будет подключен не к 
концевому выключателю двери. Например, он может быть подключен к вы-
ключателю педали тормоза (–).

9. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Перед тем как начать устанавливать систему обязательно:
 - внимательно ознакомьтесь с данным Руководством;
 - всегда используйте заводские мультиметры при проверке проводки ав-

томобиля;
 - всегда перед началом сверления убедитесь, что Вы не повредите шлан-

ги, провода или другие элементы автомобиля.

9.1. Блок управления
Необходимо выбрать в салоне автомобиля скрытое место вдали от элек-

тронных узлов для установки блока управления, закрепив его с помощью 
винтов, двухстороннего скотча или стяжек для кабеля. Размещать блок не-
обходимо так, чтобы исключить попадание капель конденсата, который мо-
жет стекать по проводам внутрь корпуса.

9.2. Антенна
С помощью двустороннего скотча антенный блок необходимо установить 

на лобовом стекле, на расстоянии не ближе 5 сантиметров от металличе-
ских частей кузова. 

Примечание! Оттенки лобового стекла и тонировочная пленка могут сокра-
тить дальность действия системы. Поверхность, на которой будет кре-
питься антенна, должна быть чистой и сухой. 

9.3. Сирена
Закрепите сирену под капотом автомобиля вдали от источников тепла и 
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влаги раструбом вниз. Место установки должно быть недоступным со сторо-
ны днища и арок передних колес.

9.4. Кнопка VALET
Установите кнопку VALET в скрытом для посторонних лиц, но доступном 

водителю месте. Провода от кнопки по возможности уложите таким образом, 
чтобы они не выделялись на фоне штатной электропроводки автомобиля.

9.5. Светодиодный индикатор сигнализации
СИД по желанию пользователя установите на видном месте на прибор-

ной панели.

9.6. Датчик удара
Закрепите датчик удара в салоне автомобиля, выбрав место, где реакция 

на удары по корпусу автомобиля примерно одинаковая с любой его точки. 
Крепление производится с помощью винтов, двустороннего скотча или стя-
жек для кабеля. При установке датчика необходимо обеспечить свободный 
доступ к потенциометрам регулировки чувствительности. Ориентация дат-
чика в пространстве не имеет значения.

9.7. Концевой выключатель капота/багажника
Концевой выключатель необходимо закрепить на металлической поверх-

ности, соединенной с “корпусом” автомобиля. Нужно исключить попадание 
на него воды, что может привести к ложным срабатываниям сигнализации и 
преждевременном выходе из строя самого концевого выключателя.

9.8. Основной 20-контактный жгут проводов
 ▫ Черный провод – вход заземления (–), “масса”. Подключается к прочной 
основе шасси, которая должна быть чистой и неокрашенной.

 ▫ Оранжевый провод – выход (–) постановки на охрану (500 мА). Подключа-
ется к реле для дополнительной блокировки цепи (см. схемы установки). 
Оранжевый провод замыкается на “массу” на 40 секунд, когда система на-
ходится под охраной (для включения реле блокировки топливного насоса, 
модуля управления стеклоподъемниками или другого устройства).

 ▫ Сине-коричневый провод – ДОП. ВХОД для багажника или капота (–). Под-
ключается к кнопке открытия капота или багажника. Сине-коричневый 
провод замыкается на “массу”, когда капот или багажник открыт.

 ▫ Бело-черный провод – выход (+) провода сирены (5 A). Подключите к 
красному проводу сирены. Подключите черный провод сирены к корпусу 
автомобиля.

 ▫ Сине-красный провод – ДОП. ВХОД 2 (–):
 - подключается к кнопке открытия багажника;
 - подключается к датчику скорости автомобилей “ВАЗ” (F15, F3).

 ▫ Красный провод – вход источника питания (+12 В). Подключите красный 
провод с предохранителем на основной проводке автомобиля к постоян-
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ному источнику питания +12 В (АКБ).
 ▫ Коричневый провод – отрицательный триггер двери (–). Подключается 
к проводу цепи концевого выключателя двери, который замыкается на 
“массу” при открытии двери.

 ▫ Белый провод – выход (+) габаритных огней. Подключается к проводу 
габаритных огней автомобиля.

 ▫ Фиолетовый провод – положительный триггер двери (+). Подключается к 
проводу цепи концевого выключателя двери, который замыкается с +12 
В при открытии двери. Этот тип цепи дверей, как правило, относиться к 
автомобилям Ford.

 ▫ Зелено-белый провод – выход (–) канала СН4 (500 мА). (F10).
 ▫ Синий провод – выход (–) канала СН2 (500 мА). (F8).
 ▫ Серый провод – выход (–) канала СН5 (500 мА). (F20).
 ▫ Черно-белый провод – инверсный выход постановки на охрану (–) (500 мА).
 ▫ Сине-черный провод – выход (–) канала СН6 (1 A). (F21).
 ▫ Желто-черный провод – Зажигание 2, вход для подключения провода за-
жигания +12 В. Подключиться к проводу, ведущему к замку зажигания. 
Напряжение на данном проводе поддерживает работу двигателя, в соот-
ветствии с режимом турботаймера.

 ▫ Желтый провод – Зажигание 1, вход для подключения провода зажигания 
+12 В. Подключается к основному проводу зажигания в жгуте проводов 
замка зажигания. На этом проводе появляется +12 В, когда зажигание 
включено. Напряжение не должно пропадать, при запуске двигателя.

 

 ▫ Зелено-красный провод – выход (–) канала СН3 (1A). (См. программирова-
ние функции F9 в таблице программирования функций системы).

9.9. Провода управления центральным замком
Реле запирания

 ▫ Сине-белый провод – нормально разомкнутый контакт (87).
 ▫ Желтый провод – общий контакт реле (30).
 ▫ Зеленый провод – нормально замкнутый контакт (87 a).
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Реле отпирания
 ▫ Оранжевый провод – нормально разомкнутый контакт (87).
 ▫ Белый провод – общий контакт реле (30).
 ▫ Синий провод – нормально замкнутый контакт (87 a).

9.10. Подключение разъемов СИД, кнопки VALET и датчика удара
2-контактный разъем: разъем для СИД. Установите СИД на приборной 

панели таким образом, чтобы его можно было увидеть с каждой стороны 
автомобиля.

2-контактный разъем: разъем для кнопки VALET. Установите кнопку VALET 
в скрытом для посторонних лиц, но доступном водителю месте.

4-контактный белый разъем А: разъем для двухзонного датчика удара.
4-контактный белый разъем B: разъем для ультразвукового датчика (оп-

ция).

10. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

10.1. Схемы подключения системы к центральному замку
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10.2. Схемы подключения дополнительного реле блокировки 

10.3. Схема управления открытием багажника
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10.4. Общая схема подключения
 



Дякуємо Вас за вибір нашої системи!
Автомобільна сигналіація Steelmate 888W1 є високотехнологічним елек-

тронним пристроєм, створеним із застосуванням найновітніших досягнень 
техніки і використанням сучасної електронної бази. Система призначена для 
зниження вірогідності викрадення автомобіля і повідомлення власника щодо 
його стану.

Автосигналізації Steelmate 888W1 дозволені для використання на 
території України і відповідають вимогам нормативних документів України, 
що підтверджується сертифікатом відповідності.

ВАЖЛИВО!!! 
Перед встановленням та експлуатацією системи, будь ласка, уважно про-

читайте це Керівництво. Пам’ятайте, що встановлювати ці системи можуть 
лише кваліфіковані фахівці. Від цього залежить Ваша безпека під час руху та 
надійність роботи охоронної системи.

Керівництво зі встановлення та використання 
двосторонньої автомобільної сигналізації 

STEELMATE 888W1
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КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ

1. КОМПЛЕКТАЦІЯ

До складу комплекту сигналізації входять:
 - 1 двосторонній LCD-брелок дистанційного управління;
 - 1 односторонній брелок дистанційного управління;
 - блок управління;
 - двохзоновий датчик удару;
 - 6-тональна сирена з можливістю обрання тональності звучання;
 - світлодіодний індикатор (надалі світлодіод);
 - сервісна кнопка VALET;
 - комплект і джгути дротів;
 - реле з колодкою;
 - зарядний пристрій;
 - антена.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Загальні техничні характеристики
Максимальний радіус дії одностороннього брелока .............................  30 м*
Дальність передачі сигналу від двостороннього брелока
до автомобіля  ................................................................................  1500 м*
Дальність передачі сигналу від автомобіля
до двосторонньому брелока ............................................................  3000 м*
Основна частота радіосигнала управління .................................  433,92 МГц
Робоча температура ...........................................................  от -40 до +85°С 
Напруга живлення постійного струму ................................................  9-15 В
Струм споживання в режимі охорони .................................. не більше 10 мА

2.2. Техничні характеристики брелоків
Напруга живлення постійного струму .............................................  3,2 – 4 В
Струм споживання в режимі охорони ...................................не більше 10 мА 
Струм споживання при заряджанні .............................................70 – 110 мА

* Дальність дії брелока може зменшуватися залежно від місця встановлення 
антени, місцерозташування автомобіля і користувача, радіоперешкод, погод-
них умов, стану акумулятора та елемента живлення брелока.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

3.1. Захищеність сигналізації
 ▫ Динамічний код проти перехоплення.
 ▫ Пам’ять стану системи при вимкненні живлення.
 ▫ Вимкнення сигналів тривоги без зняття системи з охорони.
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3.2. Зони автомобіля, що охороняються
 ▫ Двигун – від запуску (два блокування).
 ▫ Запалювання – від увімкнення.
 ▫ Двері, багажник – від відкривання (кнопкові вимикачі).
 ▫ Кузов, вікна – від поштовхів і ударів (двохзоновий датчик удару).
 ▫ Кузов – від переміщення/наклону (датчик наклону – опція).
 ▫ Салон – від проникнення (мікрохвильовий/ультразвуковий датчик – опція).

3.3. Захисні функції проти викрадення
 ▫ Режим постановки/зняття з охорони.
 ▫ Режим пасивної постановки на охорону.
 ▫ Режим безшумної постановки/зняття з охорони.
 ▫ Тихий режим охорони (без увімкнення звукових сигналів тривоги і пере-
даванням сигнала тривоги лише на двосторонній брелок).

 ▫ Автоматичне увімкнення звукових і світлових сигналів тривоги при 
спрацьовуванні будь-якого датчика в режимі охорони.

 ▫ Автоматична перепостановка в режим охорони при випадковому знятті з 
охорони.

 ▫ Дистанційне увімкнення режиму тривоги (режим “Паніка”).
 ▫ Режим Anti-Hi-Jack.

3.4. Сервісні функції
 ▫ Дистанційне управління центральним замком.
 ▫ Управління закриттям центрального замка від педалі гальм.
 ▫ Тривалість імпульсів управління центральним замком, яка програмується.
 ▫ Режим пошуку автомобіля.
 ▫ Дистанційне відкриття багажника.
 ▫ Можливість підняття стекол і закриття люка при увімкненні режиму охорони 
(функція “Комфорт”).

 ▫ Можливість тимчасового відключення охоронних функцій (режим VALET).
 ▫ Запис в пам’ять системи нових брелоков і картки-транспондера (опція).

3.5. Самодіагностика та індикація режимів роботи
 ▫ Світлодіодна індикація причин спрацьовування в режимі охорони.
 ▫ Автоматичний контроль стану датчиків з повідомленням про це при 
увімкненні режиму охорони.

 ▫ Звукова/світлова індикація факту спрацьовування сигналізації при 
вимкненні режиму охорони.

4. БРЕЛОКИ УПРАВЛІННЯ

Частина функцій і деякі параметри роботи сигналізації можуть змінюватися 
шляхом переміщення перемичок на блоці управління.
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Постановка на охорону 

Антена 

Кнопка F

Кнопка каналу CH2

Кнопка каналу CH3
Зняття з охорони

Зняття з охорони

Гніздо для зарядки
акумулятора
Постановка на охорону 

Односторонній брелок  Двосторонній LCD-брелок

4.1. Увімкнення/вимкнення двостороннього LCD-брелока
 ▫ Увімкнення брелока: утримуйте кнопку  впродовж 3 секунд. При 
увімкненні брелока пролунає мелодія, на брелоці увімкнеться вібрація, на 
екрані з’являться усі піктограми.

 ▫ Вимкнення брелока: утримуйте кнопку  впродовж 5 секунд. Пролунає 
сигнал і брелок вимкнеться.

 ▫ При низькому заряді акумулятора брелок автоматично вимикається.
 ▫ Якщо брелок не вмикається, зарядіть акумулятор.

 
Увімкнення двостороннього LCD-брелока

4.2. Заряджання акумулятора двостороннього LCD-брелока
При низькому заряді акумулятора брелок видає звукові сигнали після 

кожного натискання кнопки. Час заряджання акумулятора - 2 години.
 

Для заряджання акумулятора LCD-брелока:
 - вставте штекер зарядного пристрою в роз’єм брелока;
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 - під’єднайте зарядний пристрій до прикурювача автомобіля: 

 

Увага! Не рекомендується перевищувати час заряджання акумулятора дво-
стороннього LCD-брелока.

4.3. Опис LCD-дисплея

 

4.4. Призначення кнопок двостороннього LCD-брелока і односто-
роннього брелока

Кнопка Функція Дія Додаткова функція Примітка

 

Увімкнення режиму 
охорони

Короткочасно 
натиснути 

Натиснути і утримувати  
2 сек. для постановки на 
охорону в тихому режимі 
(сирена буде вимкнена  
на 1 цикл охорони)

При вимкненому 
запалюванні 

 
Закриття центрально-
го замка

Короткочасно 
натиснути

При увімкненому 
запалюванні

Вимкнення режиму 
охорони

Короткочасно 
натиснути

Вимикає сигнал тривоги

SET – налаштований W-режим 
(див. відповідну функцію). 
SAVE – зберегти.
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Кнопка Функція Дія Додаткова функція Примітка
Відкриття централь-
ного замка

Короткочасно 
натиснути

При увімкненому 
запалюванні

Увімкнення/вимкнен-
ня брелока

Натиснути і 
у т р и м у в а т и 
впродовж 5 сек.

CH2
Натиснути і утримува-
ти 2 сек. для активації 
каналу CH2

Натиснути двічі для вим-
кнення режиму турбо-
таймера

CH3 Натиснути для  
активації каналу CH3

потом 
CH2

Постановка на охо-
рону з вимкненою  
зоною попередження 
датчика удару

Натиснути і утримувати 2 
сек., потім натиснути CH2 
для беззвучної постанов-
ки на охорону з вимкне-
ною зоною попереджен-
ня датчика удару

 потом 
СH2 потом 

СH2

Постановка на охоро-
ну з вимкненими дат-
чиками

Натиснути і утримувати 2 
сек., потім натиснути двічі 
CH2 для беззвучної поста-
новки на охорону з вим-
кненими датчиками

CH2 
потом  

Постановка на охо-
рону без звукового 
підтверждення

CH2
потом 

Зняття з охоро-
ни без звукового 
підтверждення

CH2 + 
CH3 

Увімкнення режиму 
"Паніка"

Натиснути і 
утримувати2 
сек.

Натиснути обидві кноп-
ки в режимі охорони для 
беззвучної постановки 
на охорону

 + 
Увімкнення режиму 
Anti-Hi-Jack

Натиснути і 
утримувати 
2 сек.

 + CH2
Увімкнення режиму 
"Пошук"

Натиснути і 
утримувати 
2 сек. 

LCD-брелок двосторонньої дії

F
Натиснути і утриму-
вати 5 сек. для на-
лаштування  часу, бу-
дильника, W-режиму

F +   
Увімкнення/вимкнен-
ня віброрежиму бре-
лока

F + CH3 Увімкнення/вимкнен-
ня W-режиму

5. ІНДИКАЦІЯ СТАНУ СИСТЕМИ

5.1. Сигнали світлодіодного індикатора
 ▫ Часте блимання – увімкнено режим пасивної постановки на охорону.
 ▫ Повільне блимання - увімкнено режим охорони.
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 ▫ Не блимає – система знята с охорони.
 ▫ Горить постійно – увімкнено службовий режим VALET.
 ▫ 1 спалах … пауза – у режимі охорони спрацьовувала зона попередження 
датчика удару.

 ▫ 2 спалахи … пауза – в режимі охорони спрацьовувала основна зона дат-
чика удару.

 ▫ 2 спалахи через кожні 2 секунди – система поставлена на охорону в “ти-
хому” режимі.

 ▫ 3 спалахи … пауза – в режимі охорони відкривався капот/багажник, ДО-
ДАТ. ВХІД для багажника або капота / ДОДАТ. ВХІД 2.

 ▫ 4 спалахи … пауза – в режимі охорони відкривалися одні із дверей/усі 
двері (двері (–) або двері (+)).

 ▫ 1 довгий і 3 коротких спалахи – підтверждено розпізнавання транспон-
дера.

5.2. Сигнали сирени
 ▫ 1 сигнал – система поставлена на охорону.
 ▫ 2 сигнали – система знята з охорони.
 ▫ 3 сигнали – система поставлена на охорону з відкритими одними із дверей 
або багажником.

 ▫ 3 сигнали – попередження про спрацьовування системи після зняття її з 
охорони.

 ▫ 5 сигналів – режим пошуку автомобіля.

5.3. Сигнали габаритних вогнів
 ▫ 1 спалах – система поставлена на охорону.
 ▫ 2 спалахи – система знята з охорони.
 ▫ 3 спалахи – система поставлена на охорону з відкритими одними із две-
рей, багажником або капотом.

 ▫ 3 спалахи – попередження про спрацьовування системи після зняття її з 
охорони.

 ▫ 5 спалахів – режим пошуку автомобіля.

6. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ

6.1. Режим охорони зі звуковим підтвержденням
Перед увімкненням режиму охорони переконайтеся, что запалюван-

ня вимкнено, двері, капот і багажник закриті. Увімкнення режиму охорони 
здійснюється коротким натисканням кнопки брелока. 1 сигнал сирени і 1 спа-
лах габаритних вогнів підтвердять увімкнення режиму. Відбудеться  автома-
тичне закриття центрального замка, якщо він підключений до сигналізації. 
Двигун заблокується. Світлодіод почне безперервно блимати з частотою 
один раз в секунду. LCD-брелок видасть короткий звуковий сигнал, при цьо-
му підсвічування екрану загориться синім кольором, а потім згасне. Після 
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цього на дисплеї LCD-брелока з’являться значки:  і  : 

У режимі охорони система спрацює, якщо: відкриті двері або багажник/ 
капот, увімкнено запалювання, спрацював датчик удару або додатковий 
датчик.

Якщо двері, капот/багажник погано закриті, або несправний один з кноп-
кових вимикачів дверей, капота/багажника, а також увімкнено запалювання, 
сирена подаватиме звукові сигнали і габаритні вогні блиматимуть 30 секунд.

Якщо спрацювала зона попередження датчика удару, сирена подава-
тиме звукові сигнали і габаритні вогні блиматимуть 5 разів, щоб відлякати 
потенційного грабіжника. При спрацьовуванні основної зони датчика удару 
або додаткового датчика, сирена подаватиме звукові сигнали і габаритні 
вогні блиматимуть 30 секунд.

Якщо двері або багажник не закриті після постановки на охорону систе-
ми, сирена подаватиме звукові сигнали тричі і габаритні вогні блиматимуть, 
пролунає потрійний сигнал двостороннього брелока і на LCD-дисплеї блима-
тиме піктограма.

Вимкнення режиму охорони здійснюється коротким натисканням кнопки  
 брелока. 2 сигнали сирени і 2 спалахи габаритних вогнів підтвердять 

вимкнення режиму. Відбудеться автоматичне відкриття центрального зам-
ка, якщо він підключений до сигналізації. Блокування двигуна вимкнеться. 
Світлодіод згасне. LCD-брелок видасть 2 коротких звукових сигнали, при 
цьому  на його екрані з’явиться піктограма   :

6.2. Пасивна постановка на охорону
F23 – увімкнення/вимкнення режиму пасивної постановки на охорону. 

F24 – увімкнення/вимкнення режиму пасивної постановки на охорону із за-
криттям центрального замка.
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Коли пасивна постановка на охорону увімкнена, після закриття останніх 
дверей (багажника), запускається таймер на 30 секунд (плюс запрограмо-
ване значення функції F6), після завершення роботи таймера, система буде 
автоматично поставлена на охорону. Впродовж цього часу світлодіод часто 
блиматиме. Після цього пролунає 1 сигнал сирени і габаритні вогні блимнуть 
1 раз. Світлодіод повільно блиматиме.

Увага! Відкриття дверей призводить до скидання показань таймера пасивної 
постановки на охорону.

Коли режим пасивної постановки на охорону увімкнено, натисніть і утри-
муйте кнопки   + CH2 впродовж 2 секунд не пізніше 7 секунд після того, 
как були закриті усі двері. Це скасує пасивну постановку на один цикл. Якщо 
режим Anti-Hi-Jack активовано, режим пасивної постановки на охорону та-
кож буде відмінений на один цикл.

Заводська установка: режим пасивної постановки вимкнено.

Увага! При увімкненому запалюванні або відкритому багажнику протягом 30 
секунд, пасивна постановка на охорону буде відмінена на 1 цикл.

6.3. Режим охорони без звукового підтверждення
Натисніть кнопку двостороннього брелока CH2, потім натисніть кнопку  

 або  – система буде поставлена або знята з охорони без сигналів під- 
тверждення сирени.

6.4. Тихий режим охорони
Перед увімкненням тихого режиму охорони переконайтесь, що запалю-

вання вимкнене, двері, капот і багажник закриті. Увімкнення режиму охоро-
ни без звукових сигналів підтверждення здійснюється натисканням кнопки 

 ббрелока впродовж 2 секунд. 1 спалах габаритних вогнів і відсутність 
сигналів сирени (на 1 цикл) підтвердять увімкнення режиму. Автоматич-
не закриття центрального замка відбудеться, якщо він підключений до 
сигналізації. Двигун заблокується. Активізуються датчики удару і нахилу 
(якщо встановлені). Світлодіод почне блимати подвійними спалахами раз в 
2 секунди. LCD-брелок видасть короткий звуковий сигнал,при цьому на його 
екрані з’являться піктограми   і :

 
Коли система спрацює, сирена не подаватиме жодних сигналів.
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6.5. Режим пошуку автомобіля
Для пошуку автомобіля на стоянці в режимі охорони натисніть і утримуй-

те 2 секунди кнопки   + CH2 брелока. Сирена подасть 1 сигнал, габаритні 
вогні блимнуть 5 разів. На двохсторонньому брелоці з’явиться індикація:

 
6.6. Постановка на охорону з вимкненими датчиками

Для постановки на охорону з вимкненою зоною попередежння датчика 
удару натисніть кнопку , а потім впродовж 3 секунд натисніть кнопку CH2. 
При цьому система стане на охорону з ігноруванням зони попередження 
датчика удару на 1 цикл. Сирена подасть 1 звуковий сигнал. На двохсторон-
ньому брелоці з’явиться індикація постановки на охорону  вимкненою зоною 
попередження датчика удару.

Для постановки на охорону зповністю вимкненими датчиками натисніть 
кнопку , а потім впродовж 4 секунд натисніть двічі кнопку CH2 впродовж 
4 секунд. При цьому система стане на охорону з вимкненими датчиками на 
1 цикл.

Постановка на охорону з вимкненими датчиками в “тихому” режимі охо-
рони аналогічна описаній процедурі.

6.7. Дистанційне управління центральним замком (F3/F4/F15/F25)
Програмується функцією F3 і F4 (див. таблицю програмування функцій 

системи):
F3/1: центральний замок не буде закриватися при увімкненні запалюван-

ня.
F3/2: центральний замок буде автоматично закриватися при увімкненому 

запалюванні.
F3/3: якщо Ви програмуєте функцію F15/2 для входу спідометра, цен-

тральний замок буде автоматично закриватися при досягненні автомобілем 
заданої швидкості.

F3/4: якщо Ви програмуєте функцію F25 для “дверей (+)” або “дверей 
(–)”, і під’єднуєте дроти до дротів, що йдуть від педалі гальм, двері будуть 
автоматично закриватися при натисканні педалі гальм.

Увага! Якщо одні з дверей не закриті належним чином, центральний замок не 
буде закритий.
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F4/1: центральний замок не буде відкриватися при вимкненні запалю-
вання.

F4/2: центральний замок буде автоматично відкриватися при вимкненні 
запалювання.

Під час руху натисніть кнопку    або   для закриття або відкриття 
центрального замка.

6.8. Затримка вимкнення внутрішньосалонного освітлення
Ця функція спеціально розроблена для автомобілів із затримкою вим-

кнення внутрішньосалонного освітлення. Система увійде в режим охорони 
після вимкнення внутрішньосалонного освітлення. Затримка постановки на 
охорону може бути запрограмована функцією F6.

6.9. Дистанційне увімкнення сигналів тривоги (функція “Паніка”)
В екстренному випадку сирена може спрацювати на 30 секунд для при-

вернення уваги оточуючих. Увімкнення функції “Паніка” здійснюється утри-
манням кнопок CH2 + CH3 впродовж 2 секунд. Сирена подаватиме сигнали, 
а габаритні вогні безперервно блиматимуть.

Натисніть і утримуйте кнопки CH2 + CH3 впродовж 2 секунд або кнопку 
VALET (потрібно ввести персональний код, якщо він встановлений) для ви-
ходу з режиму “Паніка”.

Увага! Увімкнення режиму «Паніка» не змінює попередній стан системи.

6.10. Налаштування годинника/будильника/W-режиму
Для увімкнення/вимкнення віброрежиму LCD-брелока натисніть кнопки  

 + F.
Для входження в режим програмування годинника/будильника/W-

режиму на двосторонньому LCD-брелоці необхідно натиснути і утримувати 5 
секунд кнопку F. Почне блимати цифра годинника. Після ще одного корот-
кого натискання кнопки F LCD-брелок подасть 1 звуковий сигнал, блимаю-
ча піктограма змінюватиметься в наступній послідовності: час/години, час/
хвилини, будильник/години, будильник/хвилини, налаштування W-режиму.

Для налаштування часу або будильника використовуйте кнопку CH2 для 
збільшення значення (+) або CH3 для зменьшення (–).

Натисніть і утримуйте 5 секунд кнопку F для збереження значень і виходу 
із налаштувань режиму.

Для увімкнення/вимкнення будильника одночасно натисніть і утримуйте 
5 секунд кнопки F + CH2.

Для увімкнення/вимкнення W-режиму одночасно натисніть і утримуйте 5 
секунд кнопки F + CH3 (на дисплеї з’явиться напис SET). Згідно функції F21 
додатковий канал CH6 може бути активований.

W-режим дозволяє задавати час відправки сигналів системі.
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6.11. Індикація заряду акумулятора LCD-брелока
Індикація заряду акумулятора двостороннього брелока відображається 

на LCD-дисплеї. Коли акумулятор брелока повністю розряджений, його 
необхідно відразу ж зарядити.

6.12. Управління приводом відриття багажника
Натисніть і утримуйте кнопки CH2 + CH3 для відкриття багажника. Дат-

чик удару ігнорируватиметься системою при відкритому багажнику.
Автомобіль треба обладнати соленоїдом багажника (якщо немає штат-

ного приводу), а також вибрати під час інсталяції виходи CH2 або CH3 для 
його управління.

6.13. Постановка на охорону без брелоків
Натисніть 1 раз кнопку VALET, потім натисніть і утримуйте її впродовж 

3 секунд. Сирена подасть 1 звуковий сигнал, світлодіод швидко блимати-
ме. Система буде поставлена на охорону після закриття усіх дверей. Якщо 
функція F24 увімкнена, після цього центральний замок буде закритий. Ця 
процедура тільки для однієї постановки на охорону.

6.14. Режим Anti-HiJack
Режим Anti-Hi-Jack використовується для запобігання розбійного викра-

дення автомобіля. Він активується автоматично або за допомогою брелока 
(додаткові функції F16/F17/F18). Дана система дозволяє вкористовувати 5 
варіантів активації режиму Anti-Hi-Jack:

 - режим Anti-Hi-Jack вимкнено;
 - активне увімкнення режиму Anti-Hi-Jack: при увімкненому запалю   ванні 

натисніть й утримуйте кнопки  або  до появи піктограми Anti-Hi-
Jack на LCD-брелок. Через 20 секунд габаритні вогні почнуть блимати, 
сигналізуючи про увімкнення режиму;

 - постійна робота: режим Anti-Hi-Jack буде активований при першому ж 
увімкненні запалювання;

 - пасивне увімкнення режиму Anti-Hi-Jack по відкриттю дверей: під час  
руху, відкриття дверей активує режим;

 - пасивне увімкнення режиму Anti-Hi-Jack по швидкості: при досягненні 
автомобілем запрограмованого значення швидкості режим буде акти-
вовано.

Вимкнення запалювання може на якийсь час вимкнути тривогу. Коли за-
палювання буде увімкнено, система спрацює і заблокує двигун.

Коли режим Anti-Hi-Jack активовано:
 - через 2 секунди після його активації на брелоці з’явиться блимаюча 

піктограма Anti-Hi-Jack;
 - ще через 20 секунд сирена і габаритні вогні почнуть подавати звукові 

і світлові сигнали і періодично почне вмикатися блокування двигуна;
 - ще через 40 секунд сирена почне подавати безперервний звуковий сиг-

нал разом з блимаючими габаритними вогнями, двигун буде повністю 
заблоковано.
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Для вимкнення режиму Anti-Hi-Jack необхідно:
 - впродовж 40 секунд після його активації натиснути 1 раз кнопку VALET;
 - по завершенні 40 секунд режим можна вимкнути, якщо увімкнена  

функція F12:
• функція F12 VALET – увімкніть або вимкніть запалювання і натисніть 

кнопку VALET 1 раз впродовж 10 секунд;
• функція F12 персональний код – введіть код за допомогою кнопки 

VALET (див. 6.23.1).

6.15. Картка-транспондер (опція)
Будь ласка, запрограмуйте картку-транспондер в пам’ять системи перед 

початком використання.
Існує 3 режими програмування картки-транспондера (функция F13, що 

програмується):
 - F13/1. Картка-транспондер деактивована;
 - F13/2. Картка-транспондер активована з функцією блокування двигуна:

• Коли запалювання увімкнене, система починає опитувати карт-
ку-транспондер впродовж 1 хвилини. Якщо система розпізнає 
її, світлодіод блиматиме (1 довгий і 3 короткі спалахи) і систе-
ма відправить сигнали на LCD-брелок. Якщо система не зможе 
розпізнати картку-транспондер впродовж 1 хвилини, двигун буде 
заблоковано. Якщо двері були відкриті і залишаються відкритими, 
система припинить опитування транспондера по завершенні 4 хви-
лин. Ще через 1 хвилину, якщо транспондер не буде розпізнаний, 
двигун заблокується.

• Щоб змінити цей режим захисту необхідно змінити функцію F25 
для «дверей (+)» або «дверей (-)», яка програмується, і під’єднати 
відповідний дріт тригера дверей до дроту педалі гальм. Відбудеться 
наступне:

 3 коли двері відкриті, система опитуватиме картку-транспондер при 
натисканні педалі гальм;
 3 якщо педаль натиснута, і картка-транспондер не розпізнана впро 
довж 1 хвилини, двигун буде заблоковано; 
 3 при відкритті дверей, система опитуватиме картку-транспондер 
впродовж 4 хвилин, якщо педаль гальм не натиснута;
 3 якщо картка-транспондер успішно розпізнана після закриття две-
рей, при натисканні педалі гальм картка-транспондер не опитува-
тиметься, відкриття дверей увімкне опитування картки;

 - F13/3. Картка-транспондер активується з функцією Anti-Hi-Jack: як 
тільки запалювання увімкнене, система будет опитувати картку. Якщо 
система не розпізнає транспондер впродовж 1 хвилини, режим буде 
активовано.

Якщо помістити транспондер в зону опитування через 40 секунд після 
того, як було активовано режим Anti-Hi-Jack, він буде зупинений.

Якщо помістити транспондер в зону опитування через 40 секунд після 
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того, як було активовано режим Anti-Hi-Jack, вимкнути режим Ви зможете за 
допомогою кнопки VALET або шляхом введення персонального коду.

6.16. Службовий режим VALET
Для тимчасового вимкнення охоронних функцій, наприклад, при 

проведенні робіт на станції сервісного обслуговування, в системі перед-
бачений спеціальний службовий режим VALET. У цьому режимі неможли-
во увімкнути режим охорони. При цьому зберігаються додаткові функції 
(відкриття/закриття центрального замка, дистанційне відкриття багажника).

Для увімкненння режиму VALET необхідно зняти систему з охорони, 
увімкнути запалювання, натиснути кнопку VALET на 5 секунд, відпустити 
кнопку VALET, вимкнути запалювання і через 3 секунди короткочасно натис-
нути кнопку VALET. Після цього світлодіод горітиме постійно, відображаючи 
увімкнення режиму. Сирена подаватиме звуковий сигнал 1 раз при кожному 
вимкненні запалювання.

В режимі VALET функції відкриття/закриття центрального замка, «Паніка», 
можуть активуватися за допомогою брелока.

Для вимкнення режиму необхідно увімкнути запалювання, натиснути 
кнопку VALET на 5 секунд, відпустити кнопку VALET, вимкнути запалювання 
і через 3 секунди короткочасно натиснути кнопку VALET. Світлодіод згасне, 
інформуючи про увімкненння нормального режиму системи.

6.17. Аварійне зняття системи з охорони
Якщо передавач втрачено або не працює, система може бути знята з охо-

рони за допомогою додаткової функції аварійного вимкнення F12.
F12 – аварійне вимкнення системи за допомогою кнопки VALET.
Відкрийте двері ключем (сирена подасть звукові сигнали), увімкніть запа-
лювання і натисніть 1 раз кнопку VALET впродовж 10 секунд.
F12 – аварійне вимкнення системи за допомогою персонального коду.
Відкрийте двері ключем (сирена подасть звукові сигнали), увімкніть за-

палювання і введіть персональний код (див. 6.23.1). Якщо персональний код 
був неправильно введений тричі, Вам потрібно зачекати більше 3 хвилин, 
щоб ввести код знову.

6.18. Режим турботаймера (F1, F19, F21)
Якщо активовано режим турботаймера, система затримає увімкнення 

блокування ланцюгів запуску і роботи двигуна на час роботи турботаймера 
(на 1, 2, 10, 15 або 30 хвилин), забезпечуючи роботу двигуна без ключа за-
палювання. По завершенні запрограмованого часу двигун буде автоматично 
вимкнено. Увімкнуться усі блокування ланцюгів в режимі пасивного блоку-
вання двигуна.

Час роботи турботаймера можна програмувати (функція F1, що 
програмується). Турботаймер активується, якщо двигун працює більше 60 
секунд. Якщо режим турботаймера увімкнено, коли Ви вимикаєте запалюван-
ня, двигун продовжуватиме працювати, габаритні вогні блиматимуть кожні 
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2 секунди. Час роботи турботаймера, що залишився, відображатиметься на 
дисплеї LCD-брелока.

Для активації режиму турботаймера необхідно:
 - запрограмувати “вихід турботаймера” (F19/2 або F21/2);
 - вимкнути запалювання (двигун при цьому продовжить працювати);
 - LCD-брелок подасть сигнал 3 рази і на дисплеї відобразиться піктограма: 

 ;
 - габаритні вогні блиматимуть 1 раз кожні 2 секунди, інформуючи про 

увімкнення турборежима;
 - двигун вимкнеться по завершенні заданного часу.

Для вимкненння режиму турботаймера:
 - вимкніть запалювання;
 - двічі натисніть кнопку CH2;
 - сирена подасть 2 звукових сигнали і габаритні вогні блимнуть 1 раз.

6.19. Контроль зони впевненого прийому
В режимі охорони піктограма індикації зв’язку на двосторонньому брелоці 

показує, що брелок знаходиться в зоні впевненого прийому. Піктограма 
зникне з дисплея впродовж 2 хвилин і брелок перестане приймати сигнали 
від системи, якщо брелок знаходитиметься поза цією зоною. В той же час, 
при кожному натисканні будь-якої кнопки брелок видаватиме 2 сигнали.

6.20. Режим автоматичної постановки на охорону
Коли система знята з охорони (після натискання кнопки  ) і двері не 

відкривались впродовж 20 секунд (плюс час затримки постановки на охо-
рону (функция F6, що програмується)), система буде поставлена на охоро-
ну з автоматичним закриттям центрального замка (закриття або відкриття 
центрального замка визначається функциєю F5). Сирена подасть звуковий 
сигнал 1 раз і 1 раз блимнуть габаритні вогні.

6.21. Ультразвуковий датчик (опція)
Коли ультразвуковий датчик спрацьовує, виявляючи об’єкт або рух 

усередині автомобіля, сирена подає сигнали тривоги 30 секунд з блиманням 
габаритних вогнів. Двигун блокується.

6.22. Попередження про спрацьовування системи при знятті з охорони
У випадку спрацьовування системи в той час, коли Ви знаходилися да-

леко від автомобіля, сирена подасть 3 звукові сигнали (навіть якщо у Вас 
увімкнено режим беззвучного управління), габаритні вогні блимнуть тричі. 
Світлодіод вкаже зону спрацьовування сигналізації:

 - 1 спалах … пауза – спрацьовувала зона попередження датчика удару;
 - 2 спалахи … пауза – спрацьовувала основна зона датчика удару;
 - 3 спалахи … пауза – відкривався капот/багажник, ДОДАТ. ВХІД для багаж-

ника або капота / ДОДАТ. ВХІД 2;
 - 4 спалахи … пауза – відкривалися одні з дверей/усі двері.
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6.23. Персональний код системи 
Персональний код може бути запрограмований (функція F12, що 

програмується). Заводські налаштування персонального коду – 11.

6.23.1. Введення персонального коду
Зніміть систему з охорони і зачекайте 5 секунд, потім увімкніть/вимкніть/ 

увімкніть запалювання. Далі натисніть і відпустіть впродовж 10 секунд кноп-
ку VALET таку кількість разів, яка відповідає першій цифрі персонального 
коду (наприклад, перша цифра заводських налаштувань персонального 
коду 1, натисніть і відпустіть кнопку VALET один раз). Вимкніть/увімкніть 
запалювання.

Натисніть і відпустіть впродовж 10 секунд кнопку VALET таку кількість 
разів, яка відповідає другій цифрі персонального коду. Вимкніть/увімкніть 
запалювання.

При правильному введенні персонального коду система спочатку подасть 
короткий сигнал, а потім довгий.

6.23.2. Зміна персонального коду
Після правильного введення персонального коду вимкніть запалювання 

впродовж 5 секунд.
Натисніть кнопку VALET 5 разів, сирена подасть 1 короткий сигнал, а 

потім 1 довгий, щоб підтвердити вхід в налаштування режиму.
Натисніть кнопку брелока  1 раз впродовж 5 секунд (сирена подасть 

звуковий сигнал 1 раз).
Натисніть кнопку VALET таку кількість разів, яка відповідає першій цифрі 

персонального коду (від 1 до 9) впродовж 10 секунд, пролунає кількість 
сигналів сирени, що відповідає введеній першій цифрі.

Натисніть кнопку брелока   1 раз впродовж 10 секунд (сирена подасть 
звуковий сигнал 1 раз).

Натисніть кнопку VALET таку кількість разів, яка відповідає другій цифрі 
персонального коду (від 1 до 9) впродовж 10 секунд, пролунає кількість 
сигналів сирени, яка відповідає введеній другій цифрі. Увімкніть запалюван-
ня, сирена спочатку подасть один короткий сигнал, а потім один довгий, для 
підтвердження, що новий персональний код був записаний успішно.

Якщо зміна коду не відбулася, будь ласка, зніміть систему з охорони і 
повторіть процедуру, описану вище.
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6.24. Запис в пам’ять системи нових брелоків і картки-транспондера 
(опція)

Процедури запису нових брелоков будуть різними залежно від налашту-
вань функції F12: 

F12 – VALET.
Відключіть живлення картки-транспондера (якщо воно передбачене). 

Зніміть систему з охорони, увімкніть запалювання. Натисніть тричі кнопку 
VALET, сирена подаст 1 звуковий сигнал. Натисніть і утримуйте кнопку  
на першому брелоці, доки не почуєте 1 сигнал, а потім світлодіод почне 
повільно блимати.

Натисніть і утримуйте кнопку  на другому брелоці, доки не почуєте
1 сигнал, потім світлодіод почне повільно блимати.
В пам’ять системи можна записати лише два брелоки.
Увімкніть живлення картки-транспондера, вона буде запрограмована 

успішно, якщо Ви почуєте 1 сигнал.
Вимкніть запалювання, щоб вийти з режиму запису брелоків або через 10 

секунд система вийде з режиму автоматично.

F12 – персональний код.
Відключіть живлення картки-транспондера (якщо воно передбачене). Ви-

конуйте інструкції підрозділу “Введення персонального коду” (див. 6.23.1). 
Сирена подасть 1 сигнал для підтвердження правильності введення персо-
нального коду.

Натисніть тричі кнопку VALET, сирена подасть 1 звуковий сигнал.
В пам’ять системи можна записати лише дві картки-транспондера. 

Включіть живлення картки-транспондера. Сирена подасть 1 сигнал про 
підтвердження успішного запису транспондера.

Вимкніть запалювання, щоб вийти з режиму запису або через 10 секунд 
система вийде з режиму автоматично.

6.25. Програмування системних функцій
Функції F1-F10 можна запрограмувати незалежно від функції F12.

F12 – VALET.
Функції F1-F25 можна програмувати.

F12 – персональний код.
Функції F1-F10 можна запрограмувати без персонального коду. 
Функції F11-F25 можуть бути запрограмовані лише після введення персо-

нального коду. Система вийде з режиму програмування автоматично, якщо 
кнопка не булла натиснута впродовж 10 секунд.

F12 – VALET: функція, що програмується
Зніміть систему з охорони, увімкніть запалювання, натисніть тричі кнопку 

VALET впродовж 3 секунд. Сирена подасть звуковий сигнал 1 раз.
Вимкніть запалювання впродовж 3 секунд. Сирена подасть звуковий сиг-

нал 1 раз.
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Увімкніть запалювання впродовж 3 секунд. Сирена подасть звуковий сиг-
нал 1 раз.

Система увійде в режим програмування функції F1 (світлодіод блимне 1 
раз відразу ж після паузи).

В режиме програмування кількість спалахів світлодіода відповідає номеру 
функції.

Для зміни налаштування функції натисніть кнопку брелока  (1 ~ 5 
разів). Відповідно до різних налаштувань функцій, сирена подаватиме 1/2/ 
3/4/5 звукових сигналів.

Натисніть кнопку VALET для переходу до програмування наступної 
функції.

Якщо Ви не натиснули будь-яку кнопку, через 10 секунд система автома-
тично вийде з режиму програмування

F12 – персональний код: функція, що програмується
Введіть персональний код (див. 6.23.1). Сигнал сирени підтвердить пра- 

вильність введення коду. Натисніть тричі кнопку VALET через 3 секунди. 
Сирена подасть звуковий сигнал 1 раз.

Вимкніть запалювання впродовж 3 секунд. Сирена подасть звуковий сиг-
нал 1 раз.

Увімкніть запалювання впродовж 3 секунд. Сирена подасть звуковий сиг-
нал 1 раз.

Система увійде в режим програмування функції F1 (світлодіод блимне 1 
раз відразу ж після паузи).

В режимі програмування кількість спалахів світлодіода відповідає номеру 
функції.

Для зміни налаштувань функції натисніть кнопку брелока  (1 ~ 5 разів). 
Відповідно до різних налаштувань функцій, сирена подаватиме 1/2/3/4/5 
звукових сигналів.

Натисніть кнопку VALET для переходу до програмування наступної  
функції.

Якщо Ви не натиснете будь-яку кнопку впродовж 10 секунд, система ав-
томатично вийде з режиму програмування.
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КЕРІВНИЦТВО ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Система Steelmate 888W1 призначена для встановлення на легкові, 
грузові та спеціальні автомобілі, які використовують лише 12-вольтні систе-
ми електроустаткування із загальним негативним виходом на корпус.

7. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМУВАННЯ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ

Ф
ун

кц
ії Опис 1 сигнал 2 сигнали 3 сигнали 4 сигнали 5 сигналів

Натиснути

  1 раз
Натиснути

  2 рази
Натиснути

  3 рази
Натиснути

  4 рази
Натиснути

  5 разів

F1 Режим турбо-
таймера 1 хв 3 хв 10 хв 15 хв 30 хв

F2 Защита от лож-
ных срабатыва-
ний системы

Вимк. Увімк.

F3
Закриття цен-
трального замка 
при увімкненні 
запалювання 

Вимк. Увімк.
Закриття 
центрально-
го замка від 
швидкості

Закриття 
цен трального 
зам ка при 
на тисканні 
педалі 
гальм (див. 
функцію F25)

F4 Відкриття цен-
трального замка 
при вимкненні  
запалювання

Вимк. Увімк.

F5 Автоматична 
перепостановка 
на охорону

Вимк.
Увікм. без 
закриття 
дверей

Увімк. із 
закриттям 
дверей

F6 Затримка по-
становки на 
охорону

5 сек. 35 сек. 60 сек.

F7 Тривалість 
імпульсу закрит-
тя / відкриття 
центрального 
замка 

0,5 сек. 1 сек. 3,5 сек.
Імпульс 
відкриття 
1 сек. х 2

F8

Вихід каналу 
CH2

При на-
тиска нні 
кнопки 
CH2 ка-
нал CH2 
вмикає-
тьяна 1 
сек.

При на-
тиска нні 
кнопки CH2 
канал CH2 
вмикає тьяс 
на 30 сек.

Натиснути 
кнопку CH2 
– канал СН2 
увімкне ться, 
натис-
нути знову 
кнопку CH2 
канал СН2 
вим кнеться

Канал СН2 
вмикається 
при 
увімкненні 
запалювання 

F9

Вихід 
каналу CH3 
(НР реле)

Натиснути 
кноп-
ку CH3, 
активація 
1 сек.

Натиснути 
кнопку CH3, 
активація 
3,5 сек.

Натиснути 
кнопку CH3, 
активація 12 
сек.

Натиснути 
кнопку CH3, 
активація 0,4 
сек., пауза
0,3 сек., 
активація 0,4 
сек.

Натиснути 
кнопку CH3, 
активація 1 
сек., пауза 
0,5 сек., 
активація 1 
сек.
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Ф
ун

кц
ії Опис 1 сигнал 2 сигнали 3 сигнали 4 сигнали 5 сигналів

Натиснути

  1 раз
Натиснути

  2 рази
Натиснути

  3 рази
Натиснути

  4 рази
Натиснути

  5 разів

F10
Вихід каналу 
CH4 (негативний 
транзисторний 
вихід до 500 мА)

Після по-
становки 
на охоро-
ну, канал 
активується 
на 1 сек.

Після по-
становки 
на охоро-
ну канал 
активується 
на 10 сек.

Після  по-
становки 
на охоро-
ну, канал 
активує т-
ься на 15 
сек.

Після поста-
новки на охо-
рону, канал 
активується 
на 30 сек.

Після зняття 
з охоро-
ни, канал 
активується 
на 20 сек.

F11 Повернення 
до заводських 
налаштувань 
стемы

Вимк. Увімк.

Програмування функцій F12-F25 залежить від режиму функції F12, доступні режим VALET ре-
жим персонального коду.
F12 Налаштування 

режиму програ-
мування 

Режим 
VALET

Режим пер-
сонального 
коду

F13
Картка-транс-
пондер (опція) Вимк. Увімк.

Увімк. режи-
му Anti-Hi-
Jack, якщо 
транспондер 
не опізнано

F14 Попередження 
про увімкнене 
запалювання 
(охорона вим-
кнена)

Вимк. Увімк.

F15
Додатковий 
вхід 2 (–)

Мінусовий 
вхід капот 
/багаж-
ник

Вхід для 
сигнала 
спідометра

F16 Увімк. режиму 
Anti-Hi-Jack за до-
помогою брелока

Вимк. Увімк.

F17 Увімк. режиму 
Anti-Hi-Jack при 
увімкненому 
запалюванні 
ании

Вимк. Увімк.
Увімк. при 
відкритті 
дверей водія 
(–)

F18 Увімк. режиму 
Anti-Hi-Jack при 
увімкненому 
запалюванні

Вимк.
Увімк. при 
відкритті 
дверей 
водія (+)

Увімк. по 
наявності  
сигнала від 
спідометра

F19 Інверсний вихід 
постановки на 
охорону (нега-
тивний транзи-
сторний вихід до 
500 мА)

Інверс-
ний, 
поста-
новка на 
охорону 
(–)

Вихід для 
турботай-
мера (–)

F20 Вихід каналу 
CH5 (негативний 
транзисторний 
вихід до 500 мА)

Інверс-
ний, по-
стано вка 
на охо-
рону (–)

Увімкнення 
пей джера 
при спра-
цюва нні 
сиг наліза ції
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F21 Вихід каналу 
CH6 (НР реле)

Після 
зняття з 
охорони 
вмикаєтьяс 
на 20 сек.

Вмикає-
ться при 
актива ції 
турбо-
таймера

W-тригер 
(вмикається і 
вимикає ться 
за реаль ним 
часом)

W-тригер 
(вмикаєтьяс  
на 1 сек. за 
реальним 
часом)

W-тригер 
(починає 
працювати на 
1/0,5/1  сек. 
за реальним 
часом) 

F22 Закриття вікон/ 
люка (функція 
"Комфорт")

Вимк. 10 сек. 15 сек. 22 сек. 30 сек.

F23 Пасивна по-
становка на 
охорону

Вимк. Увімк.

F24 Закриття цен-
трального замка 
при пасивній 
постановці на 
охорону

Вимк. Увімк.

F25 Стоп функція 
(–/+) тригера 
дверей

Вимк. Двері (+) Двері (–)

 
Примітка! Налаштування, які виділено жирним на сірому фоні, є заводськими.

8. ФУНКЦІЇ, ЩО ПРОГРАМУЮТЬСЯ

8.1. Режим турботаймера (F1)
Функція турботаймера буде активована після увімкненння запалю-

вання більше ніж на 1 хвилину (функції F19/2 або F21/2 повинні бути 
запрограмовані). Турботаймер підтримуватиме роботу турбіни двигуна 
автомобіля впродовж 1, 3, 10, 15 або 30 хвилин, відповідно до функції F1 
після вимкнення запалювання.

8.2. Захист від хибних спрацьовувань системи (F2)
Якщо один і той же тригерний вхід активується 6 разів впродовж одного 

циклу охорони, система проігнорує сигнали цього входу, залишаючи інші 
зони під охороною до наступної постановки на охорону.

8.3. Закриття центрального замка при увімкненні запалювання (F3)
F3/1: центральний замок автоматично не закриватиметься при 

увімкненому запалюванні.
F3/2: центральний замок закриватиметься автоматично при увімкнено- 
му запалюванні.
F3/3: центральний замок закриватиметься, коли автомобіль досягне 

заданої швидкості (функція F15/2).
F3/4: центральний замок закриватиметься автоматично при натисканні 

педалі гальм (функція F25).
Система не закриватиме центральний замок, якщо будь-які з дверей 

відкриті при увімкненому запалюванні.



56

8.4. Відкриття центрального замка при вимкненні запалювання (F4)
F4/1: центральний замок не закриватиметься при вимкненні запалювання.
F4/2: центральний замок автоматично відкриватиметься при вимкненні за-

палювання.

8.5. Автоматична перепостановка на охорону (F5)
Система автоматично ставиться на охорону після випадкового зняття з 

охорони. Можна обрати один з трьох варіантів: автоматична перепостанов-
ка вимкнена, автоматична перепостановка із закриттям центрального замка, 
автоматична перепостановка без закриття центрального замка.

8.6. Затримка постановки на охорону (F6)
Режим постановки на охорону із затримкою дозволяє системі здійснювати 

постановку на охорону через 5, 35 або 60 секунд. Цей режим призначений 
для автомобілів із затримкою вимкнення внутрішньосалонного освітлення. 

8.7. Тривалість імпульсу закриття/відкриття центрального замка 
(F7)

Оберіть між:
 - закриттям через 0,5 секунди/відкриттям через 0,5 секунди, закриттям 

через 1 секунду/відкриттям через 1 секунду для стандартних автомо- 
білів;

 - закриттям через 3,5 секунди/відкриттям через 3,5 секунд для автомобілів 
з пневматичним приводом центрального замка;

 - закриттям через 1 секунду/відкриттям через 1 секунду двічі для деяких 
марок японских автомобілів.

8.8. Вихід каналу CH2 (F8)
Для активації цієї функції натисніть і утримуйте кнопку брелока СН2 до 

сигнала брелока:
F8/1: синій дріт замикається на «масу» впродовж 1 секунди. Наприклад, 

для дистанційного відкриття багажника;
F8/2: синій дріт замикається на «масу» впродовж 30 секунд. Наприклад, 

для управління закриттям/відкриттям вікон;
F8/3: синій дріт замикається на «масу» необмежено довго до повторного  

натискання кнопки брелока СН2 (“защіпка”).
Функція F8/4 активується тільки після увімкнення запалювання. Синій дріт 

замикається на «масу» у момент увімкнення запалювання і розмикається 
при вимкненні запалювання.

8.9. Вихід каналу CH3 (F9)
Для активації цієї функції натисніть кнопку брелока СН3:
F9/1: два зелено-червоних дроти з’єднуються один з одним впродовж 1 

секунди. Наприклад, для дистанційного відкриття багажника.
F9/2: два зелено-червоних дроти замикаються один з одним впродовж 

3,5 секунд.
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F9/3: два зелено-червоних дроти замикаються один з одним впродовж 
12 секунд.

F9/4: два зелено-червоних дроти замикаються один з одним впродовж 
0,4 секунди, розмикаються на 0,3 секунди, а потім знову замикаються на 0,4 
секунди і розмикаються знову.

F9/5: два зелено-червоних дроти замикаються один з одним впродовж 
1 секунди, розмикаються на 0,5 секунди, а потім знову замикаються на 1 
секунду и розмикаються знову.

8.10. Вихід каналу CH4 (F10)
F10/1~4: у момент постановки на охорону зелено-білий дріт замикається 

на «масу» на певний час: 1, 10, 15 або 30 секунд для увімкнення інших 
пристроїв.

F10/5: в момент зняття з охорони зелено-білий дріт замикається на “масу” 
на 20 секунд.

8.11. Повернення до заводських налаштувань системи (F11)
Ця функція дозволяє системі відновити заводські налаштування.

8.12. Налаштування режиму програмування (F12)
Існує два режими функції F12: режим VALET і режим персонального коду.
Коли функція F12 запрограмована в режимі VALET, Ви можете програму-

вати функції F12~25 за допомогою кнопки VALET.
Коли функція F12 запрограмована в режимі персонального коду, Ви мо-

жете запрограмувати функції F12~25 за допомогою кнопки VALET лише 
після введения персонального коду.

8.13. Картка-транспондер (опція) (F13)
F13/1: вимкнення опитування транспондера.
F13/2: увімкнення опитування транспондера. Якщо картка-транспондер 

не буде роспізнана, двигун буде заблоковано.
F13/3: увімкнення опитування транспондера і автоматична активація ре-

жиму Anti-Hi-Jack, якщо транспондер не буде роспізнано.

8.14. Попередження про увімкнене запалювання (охорона вимкнена) 
(F14)

При увімкненому запалюванні, коли режим охорони вимкнено, піктогра-
ма запалювання ( ) відображатиметься на дисплеї LCD-брелока.

8.15. Додатковий вхід 2 (–) (F15) 
F15/1: мінусовий вхід капот/багажник.
F15/2: вхід сигнала спідометра.

8.16. Увімкнення режиму Anti-Hi-Jack за допомогою брелока (F16)
Щоб активувати режим Anti-Hi-Jack необхідно натиснути одночасно дві 

кнопки брелока   и  , при увімкненому запалюванні.
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8.17. Увімкнення режиму Anti-Hi-Jack при увімкненому запалюванні 
(F17)

Активувати режим Anti-Hi-Jack можна шляхом відкриття дверей (-), тоді 
як запалювання увімкнене, або при відкритті дверей водія (–).

8.18. Увімкнення режиму Anti-Hi-Jack при увімкненому запалюванні 
(F18)

Активувати режим Anti-Hi-Jack можна шляхом відкриття дверей (+) при 
увімкненому запалюванні або за наявності сигнала від спідометра.

8.19. Інверсний вихід постановки на охорону (F19)
F19/1: вихід (-) чорно-білого дроту є інверсним по відношенню до вихо-

ду «Постановка на охорону» (помаранчевий дріт). Це означає, що коли по-
маранчевий дріт замикається на «масу», чорно-білий дріт розмикається від 
«маси» і навпаки.

F19/2: чорно-білий дріт замикатиметься на «масу» при увімкненні  тур-
ботаймера.

8.20. Вихід каналу CH5 (F20)
F20/1: вихід (-) сірого дроту є інверсним по відношенню до виходу «По-

становка на охорону» (помаранчевий дріт).
F20/2: сірий дріт замикається на «масу» для увімкнення пейджера при 

спрацьовуванні системи.

8.21. Вихід каналу CH6 (F21)
Оберіть між режимом турботаймера і W-режимом. Два синьо-чорні дроти.
F21/1: вмикається на 20 секунд після зняття системи з охорони. Цей 

варіант рекомендується для реалізації «ввічливого» підсвічування.
F21/2: вмикається при активації режиму турботаймера відповідно до на-

лаштувань часу по функції F1. 
F21/3/4/5: вмикається відповідно до налаштувань W-режиму. Оберіть 

один з варіантів:
 - вмикається і вимикається за реальним часом (відповідно до налашту-

вань початку і припинення роботи W-режиму);
 - вмикається на 1 секунду за реальним часом (відповідно до налаштувань 

початку роботи W-режиму);
 - вмикається на 1/0,5/1 секунду за реальним часом (відповідно до на-

лаштувань початку роботи W- режиму: на 1 секунду, потім пауза на0,5 
секунд і потім сигнал на 1 секунду).

8.22. Закриття вікон/люка (функція “Комфорт”) (F22)
Ця опція підходить для автомобілів з функцією автоматичного закриття 

вікон/люка. Є варіанти закриття вікон/люка впродовж 10, 15, 22 або 30 
секунд. 
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8.23. Пасивна постановка на охорону (F23)
Система автоматично стане на охорону через 30 секунд після того, як 

автомобіль буде припарковано і будуть закриті усі двері.

8.24. Закриття центрального замка при пасивній постановці на охо-
рону (F24)

Центральний замок буде закритий при пасивній постановці на охорону.

8.25. Стоп функція (–/+) тригера дверей (F25)
F25/1: ніяких змін в тригері дверей.
F25/2: дріт тригера дверей (+) (фіолетовий) буде підключений не до 

кінцевого вимикача дверей. Наприклад, він може бути підключений до ви-
микача педалі гальм (+).

F25/3: дріт тригера дверей (-) (коричневий) буде підключений не до 
кінцевого вимикача дверей. Наприклад, він може бути підключений до ви-
микача педалі гальм (–).

9. ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

Перед встановленням системи обов’язково:
 - уважно ознайомтеся з цим Керівництвом;
 - завжди використовуйте заводські мультиметри при перевірці проводки 

автомобіля;
 - завжди перед початком свердління переконайтесь, що Ви не пошкоди-

те шланги, дроти або інші елементи автомобіля.

9.1. Блок управління
Необхідно вибрати в салоні автомобіля приховане місце подалі від елек-

тронних вузлів для встановлення блока управління, закріпивши його за допо-
могою гвинтів, двостороннього скотча або стяжок для кабелю. Розміщувати 
блок необхідно так, щоб уникнути потрапляння крапель конденсату, який 
може стікати по дротам всередину корпусу.

9.2. Антена
За допомогою двостороннього скотча антенний блок необхідно встано-

вити на лобовому склі, на відстані не ближче 5 сантиметрів від металевих 
частин кузова. 

Примітка! Відтінки лобового скла і тонувальна плівка можуть скоротити 
дальність дії системи. Поверхня, на якій буде закріплена антена, має бути 
чистою і сухою.

9.3. Сирена
Закріпіть сирену під капотом автомобіля подалі від джерел тепла і вологи 

розтрубом донизу. Місце встановлення повинно бути недоступним зі сторо-
ни днища та арок передніх коліс.
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9.4. Кнопка VALET
Встановіть кнопку VALET в прихованому від сторонніх осіб, але доступно-

му водієві місці. Дроти від кнопки по можливості розмістіть так, щоб вони не 
виділялися на тлі штатної електропроводки автомобіля.

9.5. Світлодіодний індикатор сигналізації
Світлодіод за бажанням користувача встановіть на видному місці на 

панелі приладів.

9.6. Датчик удару
Закріпіть датчик удару в салоні автомобіля, вибравши місце, де реакція 

на удари по корпусу автомобіля приблизно однакова з будь-якої його точки. 
Кріплення робиться за допомогою гвинтів, двостороннього скотча або стя-
жок для кабелю. При встановленні датчика необхідно забезпечити вільний 
доступ до потенціометрів регулювання чутливості. Орієнтація датчика в 
просторі не має значення.

9.7. Кінцевий вимикач капота/багажника
Кінцевий вимикач необхідно закріпити на металевій поверхні, з’єднаній з 

“корпусом” автомобіля. Потрібно уникнути потрапляння на нього води, що 
може призвести до хибних спрацьовувань сигналізації та передчасного ви-
ходу з ладу самого кінцевого вимикача.

9.8. Основний 20-контактний джгут дротів
 ▫ Чорний дріт - вхід заземлення (-), «маса». Підключається до міцної основи 
шасі, яка має бути чистою і незабарвленою.

 ▫ Помаранчевий дріт – вихід (-) постановки на охорону (500 мА). 
Підключається до реле для додаткового блокування ланцюга (див. схеми 
установки). Помаранчевий дріт замикається на «масу» на 40 секунд, коли 
система знаходиться під охороною (для увімкнення реле блокування па-
ливного насоса, модуля управління склопідіймача або іншого пристрою).

 ▫ Синьо-коричневий дріт - ДОДАТ. ВХІД для багажника або капота (-). 
Підключається до кнопки відкриття капота або багажника. Синьо-корич-
невий дріт замикається на «масу», коли капот або багажник відкритий.

 ▫ Біло-чорний дріт – вихід (+) дроту сирени (15А). Підключіть до червоного 
дроту сирени. Підключіть чорний дріт сирени до корпусу автомобіля.

 ▫ Синьо-червоний дріт – ДОДАТ. ВХІД 2 (–):
 - підключається до кнопки відкриття багажника;
 - підключається до датчика швидкості автомобілів “ВАЗ” (F15, F3).

 ▫ Червоний дріт - вхід джерела живлення (+12 В). Підключіть червоний дріт 
із запобіжником на основній проводці автомобіля до постійного джерела 
живлення +12 В (АКБ).

 ▫ Коричневий дріт - негативний тригер дверей (-). Підключається до дро-
ту ланцюга кінцевого вимикача дверей, який замикається на «масу» при 
відкритті дверей.
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 ▫ Білий дріт – вихід (+) габаритних вогнів. Підключається до дроту габарит-
них вогнів автомобіля.

 ▫ Фіолетовий дріт - позитивний тригер дверей (+). Підключається до дро-
ту ланцюга кінцевого вимикача дверей, який замикається з +12В при 
відкритті дверей. Цей тип ланцюга дверей, як правило, відноситися до 
автомобілів Ford.

 ▫ Зелено-білий дріт – вихід (–) каналу СН4 (500 мА). (F10).
 ▫ Синій дріт – вихід (–) каналу СН2 (500 мА). (F8).
 ▫ Сірий дріт – вихід (–) каналу СН5 (500 мА). (F20).
 ▫ Чорно-білий дріт - інверсний вихід постановки на охорону (–) (500 мА).
 ▫ Два синьо-чорних дроти - виходи вбудованого НР Реле (20А) (F21).
 ▫ Жовто-чорний дріт - Запалювання 2, вхід для підключення дроту запа-
лювання +12 В. Підключитися до дроту, що веде до замка запалювання. 
Напруга на цьому дроті підтримує роботу двигуна, відповідно до режиму 
турботаймера.

 ▫ Жовтий дріт – Запалювання 1, вхід для підключення дроту запалювання 
+12 В. Підключається до основного дроту запалювання в джгуті дротів 
замка запалювання. На цьому дроті з’являється +12В, коли запалювання 
увімкнене. Напруга не повинна зникати, при запуску двигуна.

 

 ▫ Два зелено-червоні дроти - виходи вбудованого НР Реле (20А). (див. про-
грамування функції F9 в таблиці програмування функцій системи).

9.9. Дроти управління центральним замком
Реле закриття

 ▫ Синьо-білий дріт - нормально розімкнутий контакт (87).
 ▫ Жовтий дріт – загальний контакт реле (30).
 ▫ Зелений дріт – нормально замкнутий контакт (87 a).

Реле відкриття
 ▫ Помаранчевий дріт – нормально розімкнутий контакт (87).
 ▫ Білий дріт – загальний контакт реле (30).
 ▫ Синій дріт – нормально замкнутий контакт (87 a). 
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9.10. Підключення роз’ємів  світлодіода, кнопки VALET і датчика 
удару

2- контактний роз’єм: роз’єм для світлодіода. Встановіть світлодіод на  
панелі приладів так, щоб його можна було побачити з усіх сторін автомобіля.

2- контактний роз’єм: роз’єм для кнопки VALET. Встановіть кнопку VALET 
у прихованому для сторонніх осіб, але доступному водієві місці.

4- контактний білий роз’єм А: роз’єм для двохзонового датчика удару.
4- контактний білий роз’єм B: роз’єм для ультразвукового датчика (опція).

10. СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ

10.1. Схеми підключення системи до центрального замка
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10.2. Схеми підключення додаткового реле блокування

10.3. Схема управління відкриттям багажника
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10.4. Загальна схема підключення
 

Антена 

Роз’єм
управління
центральним замком

Додатковий
датчик 

Вихід постановки
на охорону (-)
(зворотній)

Вихід каналу CH3 (-)

Вихід постановки
на охорону (-)

запобіжник

запобіжник

запобіжник

запобіжник

запобіжник

Додатковий вхід
для багажника

або капота (-)

Додатковий вхід 2 (-)

Тригер дверей (-)

Габаритні вогні (+)

Тригер дверей (+)

Вихід каналу CH4 (-)

Вихід каналу CH2 (-)

Вихід каналу CH5 (-)

Сирена

Вихід каналу CH6 (-)

Запалювання 1 (+)

Запалювання 2 (+)

Датчик удару

Кнопка VALET

Світлодіод 

Чорно-білий

Чорний

Помаранчевий

Синьо-коричневий

Біло-чорний

Синьо-червоний

Червоний

Коричневий

Білий

Фіолетовий

Зелено-білий

Синій

Сірий

Білий

Зелено-червоний

Зелено-червоний

Жовтий

Жовто-чорний

Синьо-чорний

Синьо-чорний


