
 Мини аларма КЕ-1000    

 
 Комплект: 

  - управляващ блок 

  - 2 бр. дистанционни 
  - светодиод 

  - управляващ бутон  

  - проводници 
 

 Програмиране на алармата: 

1. При изключена аларма завъртете контактния ключ на положение  

       “контакт” и върнете обратно, задръжте управляващия бутон  на- 

        тиснат докато чуете 5 звукови сигнала. 
2. Чрез натискане на управляващия бутон, се избира функцията, която  

         желаете да програмирате (спрямо таблицата по-долу). Всяко натискане  
         на бутона (в интервал по-малък от 2 сек) се маркира със звуков сигнал  

         и централата преминава на следващата функция. След като сте достиг- 

         нали желаната функция, изчакайте 2 секунди и ще чуете толкова  
         звукови сигнала, колкото е номера на функцията, до която е стигнала. 

3. Чрез натискане на  един от бутоните на дистанционното (бутон “lock” 
         издава 1 звуков сигнал и 1 присветване на светодиода или бутон  

        “unlock”  2 звукови сигнала и  2 присветвания на светодиода ), програ- 

          мирате алармата  съобразно таблицата 
4. За да запаметите програмата завъртете контактния ключ на положение  

       “контакт” или използвайте функции 7 и 8. 

Внимание !  По подразбиране не е включен режим аларма.  

За активиране на режим аларма трабва да изпълните точка 1 от 

таблицата по долу. 
 

 бутон заключване бутон отключване 

1 Без аларма С аларма 

2 Пасивна блокировка Активна блокировка 

3 Отключване с 1 импулс Отключване с 2 импулса 

4 Време за заключване 0,75sec Време за заключване 3.0sec 

5 Със заключване при запалване Без заключване при запалване 

6 Сирена с прекъснат сигнал Сирена с непрекъснат сигнал 

7 Връщане на фабричните 

настройки 

Запазване на програмата и 

изход 

8 Запазване на програмата и изход 

 
 

Дистанционно с  два бутона:                                                            Дистанционно с четири бутона:       

бутон I :   отключване / паника (1,5 sec)      бутон   I:   отключване / паника (1,5 sec) 

бутон II: заключване (тишина) / допълнителен I (0,75 sec) допълнителен II (5 sec)  бутон  II: заключване (тишина) / допълнителен I (0,75 sec) / допълнителен II (5 sec) 

         бутон III:  отключване / заключване (тишина) 
         бутон IV:  допълнителен I (0,75 sec)        

 
 

кафяв / бял 

черен 

сив 

кафяв / черен 

бял 

зелен 

зелен / бял 

червен / бял 

 

жълт 

син 

червен 

датчик врати 

маса 

Допълнителен 1 

(-300mА) 

отключване (-300mА) 

заключване (-300mА) 

мигачи (-300mА) 

 

сирена (-300mА) 

 
блокиране на 

запалването (-300mА) 

контактен ключ 

+12V 

Допълнителен 2 

(-300mА) 

светодиод 

управляващ бутон 

Функции на управляващия бутон: 
 

1. Ръчно изключване 
Завъртете контктния ключ на 

положение “контакт” и задръжте      

     управляващия бутон натиснат за   
     около 1 секунда.  

2. Елиминиране на алармата 
При изключена аларма завъртете 

контактния ключ на положение 

“контакт” и натиснете управлява-
щия бутон 5 пъти. Мигачите ще 

присветнат 2 пъти, светодиода ще 
засвети непрекъснато и алармата 

спира да функционира. За излизане 

от този режим, завъртете контктния 
ключ на положение “контакт” и 

натис-нете управващия бутон 5 
пъти. Този режим да се ползва при 

загубени или неработещи 

дистанционни. 
3. Обучаване на дистанционни 

      Завъртете контктния ключ на поло-  
      жение “контакт”и задръжте   

      управляващия бутон натиснат в   

      продължение на 5 секунди, докато  
      чуете 5 звукови сигнала и   свето-   

      диода засвети непрекъснато. Сега  
      натиснете един от бутоните на пре-   

      давателя и задръжте около секунда.   

      Може да обучите 4 дистанционни. 
 



Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
      Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                             тел.:  852-70-03       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113   тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
          В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35          тел.:  67-03-62 

 

 
 
 
 


