
*C1-09 Baltą /Raudoną laido kištuką jungti prie minusinio C1-02 juodo laido lizdo 
arba prie pliusinio C1-11 raudono laido lizdo priklausomai nuo poreikio. 
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Baltas  Posūkių žibintų išėjimas (+/-)(vidinė rėlė)
Baltas/Raudonas  Posūkių žibintų maitinimo įėjimas (+/-)(10 A saugiklis)*
Juodas  Sistemos korpusas (-)(Jungiamas prie automobilio metalinio korpuso)
Baltas  Posūkių žibintų išėjimas (+/-)(vidinė rėlė)
Juodas  Sirenos korpusas (-)
Raudonas  Sistemos maitinimas +12V (5A saugiklis)(Prie pastovaus +12V šaltinio)
Žalias  Durų apsaugos įėjimas (-)(Jungiamas prie salono apšvietimo lempos ar durų daviklių)
Violetinis  Durų apsaugos įėjimas (+)(Jungiamas prie salono apšvietimo lempos ar durų daviklių)
Oranžinis/Juodas  blokavimo rėlės su NA kontaktais valdymo išėjimas (-500mA)(prijungti 30 ir 87 kontaktus)
Oranžinis  blokavimo rėlės su NU kontaktais valdymo išėjimas (-500mA)(prijungti 30 ir 87a kontaktus)
Geltonas  Degimo įėjimas (+)(Jungti prie automobilio degimo (15) laido)
Rudas  Sirenos ar signalo išėjimas (+)(vidinė rėlė)
Juodas/Raudonas  Slapto mygtuko (programavimo) įėjimas (-)
Pilkas  Bagažinės atidarymo išėjimas (-500mA)
Mėlyni  Kapoto ir Bagažinės apsaugos įėjimai (-)
Pilkas/Juodas  Langų uždarymo išėjimas (-500mA)
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Juodas  Durų užrakinimas (NU)

Žalias  Durų užrakinimas (KOM)

Rožinis  Durų užrakinimas (NA)

Baltas  Durų atrakinimas (NU)

Mėlynas  Durų atrakinimas (KOM)

Oranžinis  Durų atrakinimas (NA)

Žalias  perspėjimų įėjimas
Mėlynas  aliarmo įėjimas
Juodas  jutiklio korpusas
Raudonas  jutiklio + 12 V

Serviso mygtuko kištukas

LED indikatoriaus kištukas
Juodas

Juodas

Žalias! perspėjimų įėjimas
Mėlynas! aliarmo įėjimas
Juodas " jutiklio korpusas
Raudonas " jutiklio + 12 V
*C5 Papildomo jutiklio lizdas

Juodas

Raudonas

Safecar 440 Vartotojo instrukcija

Sistemos valdymas

3 mygtukų valdymo lentelė

Mygtukas Apsauga įjungta Apsauga 
išjungta

Degimas 
įjungtas

 #1*1 Apsaugos 
įjungimas

Apsaugos 
įjungimas

Užrakinimas

 #2*1 Apsaugos 
išjungimas

Apsaugos 
išjungimas

Atrakinimas

 #1+2*2 sek. Panika Panika Atviras grobimas

 #3*2 sek. Bagažinės 
atidarymas

Bagažinės 
atidarymas

Bagažinės 
atidarymas

#3*1 -> 1arba2*1 Tylus apsaugos 
išjungimas

Tylus apsaugos 
įjungimas 

 

#3*1-> #1*laikyti Langų uždarymas Langų uždarymas Langų uždarymas 

* Nuspauskite 3 mygtuką vieną kartą tada nuspauskite ir laikykite 1 mygtuką.  
Langų uždarymas vyks kol bus nuspaustas 1 mygtukas

1.1 Sistemos stovio atmintis

Sistema išlieka tame pačiame režime atjungus ir vėl prijungus maitinimą.

1.2 Nuotolinis valdymas

1 mygtukas 
 
2 mygtukas   

3 mygtukas      
 

1.3 Apsaugos įjungimas

Distanciniu pulteliu:
- Jei apsauga yra išjungta ir degimas išjungtas kartą nuspauskite 1 mygtuką tada apsauga 
įsijungs: durys užsirakins,sirena kartą pyptelės ir posūkių žibintai kartą sublyksės,įsijungs 
variklio blokavimas(jei suinstaliuotas ),langai užsidarys (jei suinstaliuota ir pasirinkta ), šviesos 
diodas lėtai blyksės.

Automatinis apsaugos įsijungimas.
Pradiniuose nustatymuose ši savybė išjungta. Pasirinkus 1 ar 2 režimą apsauga įsijungs 
automatiškai :
- Išjungus degimą,uždarius visas duris, bagažinę ir kapotą,šviesos diodas greitai 
blyksi,apsauga įsijungia automatiškai po 30 sek.: sirena kartą pypteli ir posūkių žibintai kartą 
sublyksi,durys užsirakina, jeigu pasirinktas 1 režimas,durys neužsirakina, jeigu pasirinktas 2 
režimas,įsijungia variklio blokavimas (jei suinstaliuotas ),langai užsidaro (jei suinstaliuota ir 
pasirinkta ),šviesos diodas lėtai blyksi.
* 30 sek.skaičiavimas bus nutrauktas, jeigu tuo laiku bus atidarytos bet kokios durys, kapotas, 
bagažinė. Uždarius duris, kapotą, bagažinę apsauga įsijungs po 30 sek..

Pakartotinis įsijungimas:
Apsauga įsijungs pakartotinai po apsaugos išjungimo distanciniu pulteliu išjungus apsaugą ir 
30 sek. neatidarius jokių durų, kapoto.

1.4 Atviros zonos perspėjimas ir salono apšvietimo užlaikymas

Kai nustatymuose savybė išjungta įjungus apsaugą po 3 sek. jeigu atviros durys, kapotas ar 
bagažinė perspėjama papildomais 3 sirenos pyptelėjimais ir posūkių žibintų blyksėjimais. 
Uždarius duris, kapotą ir bagažinę šios zonos bus saugomos.
Kai nustatymuose savybė nustatyta 25, 40 ar 60 sek.įjungus apsaugą po 3 sek. perspėjama 
papildomais 3 sirenos pyptelėjimais ir posūkių žibintų blyksėjimais, jeigu atviri kapotas ar 
bagažinė. Uždarius kapotą ir bagažinę šios zonos bus saugomos. Įjungus apsaugą po 25, 40 ar 
60 sek. jeigu atviros durys perspėjama papildomais 3 sirenos pyptelėjimais ir posūkių žibintų 
blyksėjimais. Uždarius duris, ši zona bus saugoma. 

1.5 Apsaugos išjungimas

Distanciniu pulteliu:
-Jei apsauga įjungta kartą paspauskite 2 mygtuką ir tada apsauga išsijungs:durys atsirakins, 
2 kartus pyptelės sirena ir sublyksės posūkių žibintai,išsijungs variklio blokavimas (jei 
suinstaliuotas),šviesos diodas užges.

Avariniu būdu (įvedant dviejų skaičių PIN kodą )
Jei distancinio valdymo pulteliai nevaldo ar yra pamesti tai įjungtą apsaugą galima išjungti 
avariniu būdu:
-Kai apsauga yra įjungta įjunkite degimą (ar išjunkite ir įjunkite degimą ),
-Po 2 sek. pradeda retai blyksėti;
-Nuspauskite serviso mygtuką po PIN kodo pirmo skaičiaus blyksėsimų;
-Šviesos diodas sušvis 2 sek. tada išsijungs ir vėl retai blyksės; 
-Nuspauskite serviso mygtuką po PIN kodo antro skaičiaus blyksėsimų;
-Apsauga išsijungs avariniu būdu.
*Neteisingai suvedus PIN kodą palaukite 3 min. Suveskite PIN kodą iš naujo.

1.6 Šviesos diodo būsenos

Sistemos stovio indikacija:
Lėtai blyksi = Apsauga įjungta;
Greitai blyksi = Pakartotinis ar automatinis apsaugos įsijungimas;
Pastoviai šviečia = Serviso režimas;
Nešviečia = Apsauga išjungta.

Suveikimų indikacija: 
Išjungiant apsaugą, jei apsauga buvo suveikusi, sirena pyptelės papildomai 4 kartus ir posūkių 
žibintai sublyksės papildomai 2 kartus, šviesos diodas nurodys suveikusią zoną:
1 blyksnis = Jutiklio perspėjimo zonos suveikimas;
2 blyksėjimai = Jutiklio aliarmo zonos suveikimas; 
3 blyksėjimai = Kapotas ar bagažinė;
4 blyksėjimai = Durys; 
5 blyksėjimai = Degimas;
* Suveikimų indikacijos atmintis išsitrina įjungus degimą ar iš naujo įjungus apsaugą pulteliu. 

1.7 Tylus apsaugos įjungimas ir išjungimas 

Jei nustatymuose pyptelėjimų patvirtinimas yra išjungtas tai įjungiant ir išjungiant apsaugą, 
nesigirdės sirenos pypsėjimų.
Pradiniuose nustatymuose pyptelėjimo patvirtinimas yra įjungtas. Tuomet tylus apsaugos 
įjungimas esant išjungtai apsaugai ir išjungtam degimui vykdomas sekančiai: nuspaudžiamas 
kartą 3 mygtukas ir iškart karto 1 mygtukas: sirena nepypsi, bet posūkių žibintai sublyksi 
patvirtindami apsaugos įjungimą. 
Tylus apsaugos išjungimas esant įjungtai apsaugai vykdomas sekančiai: nuspaudžiamas 
kartą 3 mygtukas ir iškart kartą 2 mygtukas: sirena nepypsi, bet posūkių žibintai sublyksi 
patvirtindami apsaugos išjungimą.

1.8 Suveikimai ir signalizavimas

Sirenos kaukimas, posūkių žibintų blyksėsimai, šviesos diodo blyksėjimai priklauso nuo to kuri zona 
suveikė. 

Jutiklių perspėjimo zonos suveikimas: sirena kartą pyptelės ir viename įjungtos apsaugos cikle 
po 15 suveikimų bus atjungti.  
Jutiklių aliarmo zonos suveikimas: sirena kauks 1 ciklą (30 sek.*1 kartą), posūkių žibintai 
blyksės 1 ciklą,šviesos diodas blyksės 1 ciklą (2 blyksniai + 1 pauzė). Jutiklio suveikimas bus 
atjungtas po 3 suveikimų viename įjungtos apsaugos cikle. 
Bagažinės, kapoto zonos suveikimas (bagažinė ar kapotas atidarytas ir uždarytas): sirena 
kauks 1 ciklą, posūkių žibintai blyksės 1 ciklą,šviesos diodas blyksės 1 ciklą (3 blyksniai  
+ 1 pauzė).  
Bagažinės, kapoto zonos suveikimas (bagažinė ar kapotas atidarytas ir neuždarytas ): sirena 
kauks 3 ciklus (30 sek.*3 kartus), posūkių žibintai blyksės 3 ciklus, šviesos diodas blyksės 3 
ciklus (3 blyksniai + 1 pauzė). Po 3 ciklų bagažinės, kapoto zona bus atjungta iki tol, kol nebus 
teisingai uždaryti kapotas ir bagažinė. 
Durų zonos suveikimas (durys atidarytos ir uždarytos):sirena kauks 1 ciklą, posūkių žibintai 
blyksės 3 ciklus,šviesos diodas blyksės 1 ciklą (4 blyksniai + 1 pauzė).
Durų zonos suveikimas (durys atidarytos ir neuždarytos): sirena kauks 3 ciklus, posūkių žibintai 

3. Pasirenkamų savybių lentelė

Punktas Savybė V 1 Pypt V 2 Pypt V 3 Pypt V 4 Pypt V 5 Pypt 

01 Pyptelėjimų 
patvirtinimas

Įjungtas Išjungtas

02 Posūkių žibintų 
patvirtinimas

Įjungtas Išjungtas

03 Durų užrakinimo 
laikas (sek.)

0.8 3.6 0.8*2 0.8+30 30

04 Durų atrakinimo 
laikas (sek.)

0.8 3.6 0.8*2

05 Salono apšvietimo 
užlaikymas (sek.)

Išjungtas3 25 40 60

06 Imobilizatorius Išjungtas Įjungtas
07 Langų uždarymas 

(sek.)
Išjungtas 20 30 40

08 Durų užrakinimas, 
atrakinimas degimą 
įjungiant/ išjungiant

Išjungtas Įjungtas

09 Posūkių žibintų 
išėjimas

Normalus Impusinis Pastovus

10 Sirenos išėjimas Sirena Signalas
11 Pasyvus apsaugos 

įsijungimas
Išjungtas 1 Režimas 2 Režimas

12 Atviras grobimas 
įjungiamas pulteliu 

Išjungtas Įjungtas

13 Atviras grobimas 
veikiantis nuo durų 
darinėjimo

Išjungtas Pasyvus Aktyvus

14 Pirmas PIN skaičius 1 blyksnis 2 ~ 9 blyksniai
15 Antras PIN skaičius 1 blyksnis 2 ~ 9 blyksniai

*Gamykliniai nustatymai = 1 Pypt

4. Papildomų funkcijų paaiškinimai 

4.1 Pyptelėjimų patvirtinimas (gamyklinis įjungtas)
Kai savybė išjungta sirena tyli įjungiant ir išjungiant apsaugą.
Kai savybė įjungta sirena įjungiant apsaugą pypsės kartą, išjungiant du kartus. 
*Esant Įjungtai savybei tylus apsaugos įjungimas galimas nuspaudus kartą 3 mygtuką ir 
iškart kartą  
1 mygtuką ir apsaugos išjungimas galimas nuspaudus kartą 3 mygtuką ir iškart kartą 2 
mygtuką.

4.2 Posūkių žibintų patvirtinimas (gamyklinis įjungtas)
Kai išjungta posūkių žibintai neblyksi Įjungiant ir išjungiant apsaugą.
Kai įjungta posūkių žibintai Įjungiant apsaugą blyksi kartą, išjungiant du kartus.

4.3 Durų užrakinimo laikas (gamyklinis 0.8 sek.)
Kai 0.8 sek. sistema siunčia vieną 0.8 sek. impulsą,kai3.6 sek.sistema siunčia vieną 3.6 sek. 
impulsą, kai 0.8 sek.*2 sistema siunčia du 0.8 sek. impulsus,kai 0.8 sek. + 30 sek. sistema 
siunčia pirmą 0.8 sek. impulsą ir kitą 30 sek. impulsą*,kai 30 sek. sistema siunčia vieną 30 
sek. impulsą*.
*Atitinkamuose automobiliuose tokiu atveju langai užsidarys automatiškai distancinio 
apsaugos įjungimo metu ir nereikia įjungti 7 savybės „Langų uždarymas“.

4.4 Durų atrakinimo laikas (gamyklinis 0.8 sek.)
Kai 0.8 sek. sistema siunčia vieną 0.8 sek. impulsą, kai 3.6 sek.sistema siunčia vieną 3.6 sek. 
impulsą, kai 0.8 sek.*2 sistema siunčia du 0.8 sek. impulsus.

4.5 Salono apšvietimo užlaikymas (gamyklinis išjungtas 3 sek.)
Kai išjungtas: sirena ir posūkių žibintai bus aktyvuoti papildomai 3 kartus įjungus apsaugą po 
3 sek., jeigu kurios nors durys, kapotas ar bagažinė bus neteisingai uždarytos ir atvira zona bus 
ignoruojama tol kol nebus uždaryta.
Kai 25, 40 ar 60 sek.: sirena ir žibintų šviesos bus aktyvuotos papildomai 3 kartus įjungus 
apsaugą po 3 sek., jeigu kapotas ar bagažinė bus neteisingai uždaryti ir atvira zona bus ig-
noruojama tol kol nebus uždaryta,sirena ir žibintų šviesos bus aktyvuotos papildomai 3 kartus 
po 25, 40 ar 60 sek. apsaugos įjungimo, jei durys bus neteisingai uždarytos ir atvira zona bus 
ignoruojama tol kol nebus uždarytos visos durys teisingai.

4.6 Imobilizatorius (Automatinis variklio blokavimas ) (gamyklinis išjungtas)
Kai įjungta:
Imobilizatorius (Automatinis variklio blokavimas ) Išjungus degimą (variklį) įsijungs po 20 sek.: 
-Išjungiame degimą šviesos diodas pradeda greitai blyksėti, po 20 sek. įsijungia imobilizato-
rius, indikatorius tai patvirtindamas užgesta.
-20 sek. laikotarpyje įjungus degimą imobilizatorius neįsijungs, šviesos diodas užges.
20 sek. įjungus apsaugą distanciniu pulteliu laikotarpyje imobilizatorius aktyvuosis iš karto.
Imobilizatoriaus režimas gali buti išjungtas kartą nuspaudus slaptą mygtuką ar avarinio 
išjungimo būdu. 
*Kai aktyvuotas imobilizatorius negalimi sekantys režimai:pultelių įrašymas,papildomų 
savybių pasirinkimas, avarinių žibintų apmokymas,atviras grobimas,serviso režimas.

4.7 Langų uždarymas (gamyklinis išjungtas)
Kai savybė išjungta šis išėjimas nėra aktyvus įjungiant apsaugą, bet gali būti aktyvuotas 
distancinio valdymo pulteliu. Nepriklausomai ar apsauga yra įjungta ar išjungta nuspauskime 
kartą 3 mygtuką ir nuspauskime ir laikykite 1 mygtuką ir po 2 sek. aktyvuosis papildomas 
kanalas tol kol laikysime nuspaustą 1 mygtuką.
Kai pasirinkta 20, 30 ar 40 sek.:įjungiant apsaugą aktyvuojamas automatinis langų uždarymo 
veikimas 20, 30 ar 40 sek. pasirenkamas priklausomai nuo automobilio langų pilno uždarymo 
laiko. 
Esant įjungtai savybei taip pat galima aktyvuoti langų uždarymą ir distancinio valdymo 
pulteliu.

4.8 Durų užrakinimas/ atrakinimas degimą įjungiant/ išjungiant (gamyklinis išjungtas)
Kai įjungta savybė uždarius visas duris, įjungus degimą po 15 sek. durys užsirakins. Atidarius 
bet kurias duris 15 sek., laikotarpyje durys neužsirakins. Durys atsirakins išjungus degimą.

4.9 Posūkių žibintų išėjimas (gamyklinis Normalus)
Kai Normalus:
-Žibintų šviesų išėjimo laidai jungiami tiesiogiai prie posūkių žibintų laidų;
Kai Impulsinis ar Pastovus:
-Kai yra sudėtinga prijungti posūkių žibintų išėjimo laidus prie automobilio posūkių žibintų 
laidų, tada galima posūkių žibintų išėjimo laidą prijungti prie automobilio avarinio signali-
zavimo mygtuko pasirenkant impulsinį arba pastovų valdymą. Jeigu automobilio avarinio 
signalizavimo mygtukas yra mechaniškai fiksuojamas, naudojamas pastovus valdymas, jeigu 
mygtukas be mechaninės fiksacijos naudojamas impulsinis.
Nustačius impulsinį ar pastovų valdymą avarinių žibintų mokymo procedūra atliekama tik 
jeigu avariniai žibintai blyksi neteisingai.
Atlikite sekančią avarinių žibintų mokymo procedūrą: 
-Įjunkite ir išjunkite degimą 3kartus (Įjunkite, Išjunkite, Įjunkite, Išjunkite, Įjunkite, Išjunkite ) 
esant apsaugai išjungtai;
-Sirena kartą pyptelės patvirtindama avarinių žibintų mokymo režimo įjungimą;
-Per 10 sek. įjunkite automobilio avarinius žibintus, posūkių žibintai turi blyksėti;

blyksės 3 ciklus, šviesos diodas blyksės 3 ciklus (4 blyksniai + 1 pauzė). Po 3 ciklų durų zona 
bus atjungta iki tol, kol nebus uždarytos teisingai visos durys. 
Degimo zona (degimas įjungtas ir išjungtas): sirena kauks 1 ciklą, posūkių žibintai blyksės  
1 ciklą, šviesos diodas blyksės 1ciklą (5 blyksniai  + 1 pauzė).
Degimo zona  (degimas įjungtas ir neišjungtas): sirena kauks 3  ciklus, posūkių žibintai blyksės 
3 ciklus, šviesos diodas blyksės 3 ciklus (5 blyksniai + 1 pauzė). Po 3 ciklų degimo zona bus 
atjungta iki tol, kol degimas nebus išjungtas.

1.9 Signalizavimo sustabdymas 

Kai apsauga aktyvuojasi ir signalizuoja: sirena kaukia, posūkių žibintai blyksi galima sustab-
dyti signalizavimą nuspaudus kartą 1 mygtuką jeigu vyksta signalizavimas: sirenos kaukimas 
ir posūkių žibintų blyksėjimai bus sustabdyti, apsauga išliks įjungta.

1.10 Panikos režimas

Nuspaudus 1 ir 2 mygtukus ir laikant 2 sek., aktyvuojamas panikos režimas: kaukia sirena ir 
blyksi posūkių žibintai. Pasibaigus  Panikos  režimo  signalizavimui apsauga sugrįžta į prieš 
tai buvusį stovį.

1.11 Atviras grobimas

Pradiniuose nustatymuose ši savybė išjungta. Atviro grobimo savybė, jeigu yra pasirinkta gali 
būti aktyvuota esant įjungtam degimui distanciniu pulteliu  ar duris atidarius ir vėl  uždarius. 
Distanciniu pulteliu:
-Esant įjungtam degimui nuspauskite  ir laikykite 1 ir2 mygtukus kartu  tol, kol aktyvuosis 
atviro grobimo režimas: posūkių žibintai sublyksės 3 kartus ir šviesos diodas blyksės greitai, 
60 sek. vėliau sirena kauks ir posūkių žibintai blyksės tol, kol nebus išjungtas atviro grobimo 
režimas. Nuspaudus slaptą mygtuką per 60 sek. užgęsta šviesos diodas ir atviro grobimo 
režimas išsijungia. Įsijungus atviro grobimo režimo signalizavimui vienintelis būdas išjungti 
atviro grobimo režimą yra avarinio išjungimo procedūra.
Atidarius ir uždarius duris.
Kai nustatyta funkcija  pasyvi: esant įjungtam degimui atidarius ir uždarius duris posūkių 
žibintai sublyksi 3 kartus ir šviesos diodas blyksi greitai, 60 sek. vėliau sirena kauks ir posūkių 
žibintai blyksės tol, kol nebus išjungtas atviro grobimo režimas. Nuspaudus slaptą mygtuką 
per 60 sek. užgęsta šviesos diodas ir atviro grobimo režimas išsijungia. Įsijungus atviro 
grobimo režimo signalizavimui, vienintelis būdas išjungti  atviro grobimo režimą yra avarinio 
išjungimo procedūra. 
Kai nustatyta funkcija aktyvi: Nuspaudus slaptą mygtuką esant įjungtam degimui duris 
atidaromos ir uždaromos, žibintų šviesos sublyksi 3 kartus ir šviesos diodas blyksi greitai,  
60 sek. vėliau sirena  kauks ir posūkių žibintai blyksės tol, kol nebus išjungtas atviro grobimo 
režimas. Nuspaudus slaptą mygtuką per 60 sek. užgęsta šviesos diodas ir atviro grobimo 
režimas  išsijungia. Įsijungus atviro grobimo režimo signalizavimui, vienintelis būdas išjungti 
atviro grobimo režimą yra avarinio išjungimo procedūra.  

1.12 Jutiklio laikinas išjungimas
Jutiklis gali būti laikinai išjungtas nuspaudus kartą 1 mygtuką apsaugos įjungimui, per  
2 sek. nuspaudus vėl 1 mygtuką; posūkių žibintai kartą sublyksės ir sirena 2 kartus pyptelės 
patvirtindama jutiklių perspėjimų zonos išjungimą viename įjungtos apsaugos cikle, per  
2 sek. nuspaudus vėl 1 mygtuką: posūkių žibintai kartą sublyksės ir sirena 3 kartus pyptelės  
patvirtindama jutiklių aliarmo zonos išjungimą viename įjungtos apsaugos cikle. 

1. 13 Durų užsirakinimas, atsirakinimas įjungiant, išjungiant degimą 
Pradiniuose nustatymuose ši savybė išjungta. Esant įjungtai šiai savybei automatiškai 
užsirakins ir atsirakins durys: uždarius visas duris įjungus degimą po 15 sek. durys užsirakins.
Atidarius duris 15 sek. bėgyje durų užsirakinimas atsideda iki tol, kol po durų uždarymo praeis 
15 sek. Durys atsirakins išjungus degimą. 

1.14 Distancinis bagažinės atidarymas 

Jeigu šis išėjimas yra prisijungtas nuspaudus ir laikant 3 mygtuką 2 sek. atsidaro bagažinė:  
-Esant įjungtai apsaugai nuspaudus ir laikant 3 mygtuką 2 sek. atsidaro bagažinė, apsauga 
išlieka įjungta ir tik bagažinės zonos apsauga įsijungs uždarius bagažinę.
-Esant išjungtai apsaugai ar įjungtam degimui nuspaudus ir laikant 3 mygtuką 2 sek. atsidaro 
bagažinė.  
-Pakartotino įsijungimo režime nuspaudus ir laikant 3 mygtuką 2 sek. atsidaro bagažinė ir 
išsijungia pakartotinio išsijungimo režimas.

1. 15 Serviso režimas

Serviso režimas yra patogi savybė kai perduodami distancinio valdymo pulteliai kitiems 
asmenims:
-Esant išjungtai apsaugai  įjunkite degimą, per 10 sek. 5 sekundėms nuspauskite serviso 
mygtuką: įsijungs serviso režimas ir šviesos diodas švies pastoviai. Esant serviso režimui 
distanciniu pulteliu galima valdyti durų užrakinimą, atrakinimą, bagažinės atidarymą ir 
aktyvuoti langų uždarymą.
Serviso režimas išjungiamas taip pat kaip ir įjungiamas: per 10 sek. po degimo įjungimo  
5 sekundėms nuspauskite serviso mygtuką. Išsijungs serviso režimas ir šviesos diodas užges. 

1.16 Imobilizatorius (Automatinis variklio blokavimas)

Pradiniuose nustatymuose ši savybė išjungta. Esant įjungtai šiai savybei variklio blokavimas  
įsijungs po 20 sek. išjungus degimą:
-Išjungus degimą šviesos diodas pradeda blyksėti, po 20 sek. įsijungia variklio blokavimas ir 
šviesos diodas šviečia pastoviai. Per 20 sek. įjungus degimą nutraukiama variklio blokavimo 
įsijungimo procedūra ir šviesos diodas užgęsta.
-Nuspaudus 1 mygtuką apsauga ir variklio blokavimas įsijungs iš karto. 
Imobilizatoriaus režimas gali būti išjungtas nuspaudus slaptą mygtuką ar atlikus apsaugos 
išjungimo avarinę procedūrą.

Safecar 440 Montavimo instrukcija

1. Pultelių įrašymas
Du pulteliai yra įrašyti gamykloje. Pageidaujant  įrašyti  naujus ir ištrinti iš atminties senus 
pultelius vykdoma sekanti procedūra:
-Esant išjungtai apsaugai įjungiame degimą;
-Per 10 sek. nuspaudžiame kartą slaptą mygtuką (Jeigu  mygtukas nesumontuotas kartą 
priglaudžiame juodą/raudoną laidą prie korpuso);
-Per 10 sek . 6 kartus nuspaudžiame serviso mygtuką;
-Po 2 sek. sirena  2 sek. kauks patvirtindama sistemos pultelių  įrašymo režimo įsijungimą;
-Per 10 sek. nuspauskite, bet kurį pirmo distancinio pultelio mygtuką. Sirena sukauks 1 sek., 
posūkių žibintai 2 kartus blykstelės, patvirtindami pirmo pultelio įrašymą ir visų anksčiau 
įrašytų pultelių kodų ištrynimą;
-Vėliau, per 10 sek. sistemoje įrašomi kiti: antras, trečias ir ketvirtas pulteliai;
-Daugiausiai galima įrašyti 4 pultelius; 
Pultelių įrašymo procedūra išsijungia:
-Užprogramavus 4 distancinio valdymo pultelius sirena patvirtindama pyptelės 2 kartus.
-Jeigu nespaudžiami jokie pultelių mygtukai 10 sek., tai pavirtina 2 sirenos pyptelėjimai.
-Kai išjungiamas degimas ir sirena patvirtina 2 sirenos pyptelėjimais.

2. Pasirinktų savybių programavimas (atlieka montuotojas)
Žemiau žiūrėkite žingsnius prieš pasirenkant atitinkamas savybes:
Pavyzdys: 
Programuojame 7 savybę su 30 sek.
-Esant išjungtai apsaugai įjunkime degimą ir išjunkime;
-Per 10 sek. nuspauskite kartą slaptą mygtuką (Jeigu  mygtukas nesumontuotas kartą 
priglauskite juodą/raudoną laidą prie korpuso).
-Per 10 sek . 3 kartus nuspaudžiame serviso mygtuką;
-Įsijungs programavimo režimas ir tai patvirtindama sirena pyptelės, indikatorius švies 2 sek.

*Gamyklinių nustatymų atstatymas:
Per 10 sek. nuspauskite ir laikykite 1 ir 2 mygtukus 2 sek., visų savybių nustatymai sugrįš į 
gamyklinius nustatymus ir tai patvirtina sirenos kaukimas 2 sek.
-Per 10 sek. paspauskite 1 mygtuką 7 kartus ir kiekvieną paspaudimą patvirtina 1 sirenos 
pyptelėjimas;
-Tada paspauskite kartą 2 mygtuką, sirena pypsės 7 kartus patvirtindama 7 savybės 
pasirinkimą;
*Nuspauskite 1 mygtuką vėl 7 kartus, jeigu sirena pyptelės daugiau ar mažiau negu 7 kartus, 
nes pasirinkote kitą savybę;
-Nuspauskite ir laikykite 1 mygtuką tol kol išgirsite 3 patvirtinančius sirenos pyptelėjimus;
-Tada kartą paspauskite 2 mygtuką patvirtindami 30 sek. pasirinkimą ir tada sirena sukauks 2 
sek. patvirtindama išėjimą iš programavimo režimo;
-Pradėkite vėl nuo degimo įjungimo ir išjungimo programuodami kitą savybę; 
*Programavimo režimas išsijungs patvirtindamas 2 sek. sirenos kaukimu, jeigu:
-Bet kuriuo programavimo režimo momentu įjungus degimą; 
-Nespaudžiant serviso mygtuko per 10 sek.;
-Nespaudžiant distancinio valdymo pultelio mygtuko per 10 sek..

Impulsinis Pastovus

Apsaugos
sistema

Posūkių žibintų išėjimas

Posūkių žibintai

Automobilio
šviesų

valdymo blokas

Šviesų avarinis
jungtukas

-Tada nuspauskite ir laikykite serviso mygtuką ir šviečiant indikatoriui skaičiuokite 10 posūkių 
žibintų blyksėsimų;
-Atleiskite serviso mygtuką kai posūkių žibintai sublyksės 10 kartų;
Tuomet indikatorius užgesta ir sirena kartą pypteli patvirtindama mokymosi režimo 
išsijungimą.
*Jeigu nepaspausime per 10 sek. serviso mygtuko ar įjungsime degimą, išsijungs mokymo 
režimas ir išliks ankstesni nustatymai.

4.10 Sirenos išėjimas (gamyklinis sirena) (vidinė 15A relė)
Kai pasirinkta sirena prie šio išėjimo jungiama išorinė sirena.
Kai pasirinktas signalas šis išėjimas jungiamas prie automobilio garsinio signalo valdymo.

4.11 Pasyvus apsaugos įsijungimas (gamyklinis išjungtas)
Kada savybės 1 režimas ar 2 režimas pasirinktas apsauga įsijungs automatiškai.Išjungus 
degimą uždarykite visas duris, bagažinę ir kapotą šviesos diodas greitai blyksės , apsauga 
įsijungs automatiškai po 30 sek.: sirena kartą pyptelės ir posūkių žibintai kartą sublyksės, 
durys užsirakins, jeigu pasirinktas 1 režimas, durys neužsirakins, jeigu pasirinktas 2 režimas, 
įsijungs variklio blokavimas (jei suinstaliuotas), langai užsidarys (jei suinstaliuota ir 
pasirinkta), šviesos diodas lėtai blyksės. 
30 sek. skaičiavimas bus nutrauktas, jeigu tuo laiku bus atidarytos bet kokios durys, kapotas, 
bagažinė. Uždarius duris, kapotą, bagažinę apsauga įsijungs po 30 sek..
* Jeigu įjungta 5 savybė 20, 30 ar 40 sek. Langų uždarymas bus aktyvuotas nustatytam laikui.

4.12 Atviras grobimas įjungiamas pulteliu (gamyklinis išjungta)
Kai įjungta: atviro grobimo savybė gali būti aktyvuota esant įjungtam degimui distanciniu 
pulteliu ar duris atidarius ir vėl uždarius.
-Esant įjungtam degimui nuspauskite ir laikykite 1 ir 2 mygtukus kartu tol kol aktyvuosis atviro 
grobimo režimas: posūkių žibintai sublyksės 3 kartus ir šviesos diodas blyksės greitai,  
60 sek. vėliau sirena kauks ir posūkių žibintai blyksės kol nebus išjungtas atviro grobimo 
režimas. Nuspaudus slaptą mygtuką per 60 sek. užgesta šviesos diodas ir atviro grobimo 
režimas išsijungia.Įsijungus atviro grobimo režimo signalizavimui vienintelis būdas išjungti 
atviro grobimo režimą yra avarinio išjungimo procedūra.

4.13 Atviras grobimas veikiantis nuo durų darinėjimo (gamyklinis išjungta)
Kai nustatyta funkcija pasyvi: 
Esant įjungtam degimui duris atidaromos ir uždaromos, žibintų šviesos sublyksi 3 kartus ir 
šviesos diodas blyksi greitai, 60 sek. vėliau sirena kauks ir posūkių žibintai blyksės kol nebus 
išjungtas atviro grobimo režimas. Nuspaudus slaptą mygtuką per 60 sek. užgesta šviesos 
diodas ir atviro grobimo režimas išsijungia. 
Įsijungus atviro grobimo režimo signalizavimui vienintelis būdas išjungti atviro grobimo 
režimą yra avarinio išjungimo procedūra. 
Kai nustatyta funkcija aktyvi:
Esant įjungtam degimui nuspauskite slaptą mygtuką duris atidarius ir uždarius posūkių 
žibintai sublyksės 3 kartus ir šviesos diodas blyksės greitai, 60 sek. vėliau sirena kauks ir 
posūkių žibintai blyksės kol nebus išjungtas atviro grobimo režimas.Nuspaudus slaptą 
mygtuką per 60 sek. užgesta šviesos diodas ir atviro grobimo režimas išsijungia. Įsijungus 
atviro grobimo režimo signalizavimui vienintelis būdas išjungti atviro grobimo režimą yra 
avarinio išjungimo procedūra. 

4.14. ir 4.15 PIN kodas (gamyklinis 11)
Asmeninis PIN kodas yra dviejų skaičių ir gali būti užprogramuotas toks kokio pageidaujate 
sekančiai:

Gamyklinis kodas yra 11 ir abu skaičiai gali būti užprogramuoti nuo 1 iki 9 sekančiai:
Pavyzdžiui:
 Nustatome pirmą skaičių lygų 7
-Esant išjungtai apsaugai įjunkime degimą ir išjunkime;
-Per 10 sek. nuspauskite kartą slaptą mygtuką (Jeigu  mygtukas nesumontuotas kartą 
priglauskite juodą/raudoną laidą prie korpuso);
-Per 10 sek. 3 kartus nuspauskite serviso mygtuką;
-Įsijungs programavimo režimas ir tai patvirtindama sirena pyptelės, indikatorius švies 2 sek
-Per 10sek. nuspaudžiame serviso mygtuką 14 kartų, kiekvieną kartą paspaudus serviso 
mygtuką sirena supypsi; 
-Tuomet nuspaudžiame pultelio 2 mygtuką, sirena supypsi 14 kartų parodydama 14 punkto 
pasirinkimą;
-Tada nuspaudžiame ir laikome 1 mygtuką tol kol sirena supypsės 7 kartus;
-Vėliau paspaudžiame ir laikome 2 mygtuką tol kol sirena sukauks 2 sek. patvirtindama pirmo 
skaičiaus įrašymą ir išėjimą iš programavimo režimo;
-Dabar naujas kodas yra 71.
*Antro skaičiaus programavimo procedūra yra analogiška tik pasirenkamas 15 punktas.
*Programavimo režimas išsijungia patvirtindamas 2 sek. kaukimu sekančiai:
-Bet kuriuo programavimo režimo momentu įjungus degimą; 
-Nespaudžiant serviso mygtuko per 10 sek.;
-Nespaudžiant distancinio valdymo mygtuko per 10sek.

5. Jungimo schema


