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ZÁKLADNÉ FUNKCIE

• Autoalarm sa zapne po zamknutí dverí vozidla stlačením tlačidla A na
dodanom diaľkovom ovládači. Smerové svetlá dvakrát bliknú a kontrolka LED
sa rozbliká, čím signalizuje, že autoalarm bol zapnutý a po 26 sekundách bude
plne funkčný. Ak chcete dočasne deaktivovať ultrazvukovú ochranu
vnútorného priestoru alebo náklonový/nárazový snímač, stlačte raz alebo
viackrát tlačidlo B na diaľkovom ovládači, ako je to popísané v kapitole
„Dočasné vypnutie snímačov".

• Autoalarm sa vypne odomknutím dverí stlačením tlačidla A na diaľkovom
ovládači. Smerové svetlá raz bliknú a kontrolka LED zhasne, čím signalizuje, že
autoalarm bol vypnutý.

Ak diaľkové ovládanie nie je k dispozícii, pri otvorení dverí autoalarm vyvolá
poplach sprevádzaný blikaním smeroviek a húkaním sirény. Môžete ho vypnúť
zadaním núdzového kódu alebo pomocou elektronického kľúča, ako je to
popísané v kapitole "Núdzové vypnutie autoalarmu".

Vážený zákazník,
ďakujeme vám za výber produktu od MetaSystem.
Prečítajte si prosím tento užívateľský návod pozorne, aby ste mohli
správne využívať všetky funkcie, ktoré poskytuje. V prípade, že na Vašu
otázku nenájdete odpoveď v tomto návode, kontaktujte montážne
stredisko, ktoré Vám namontovalo autoalarm do Vášho vozidla. Všetky
kontaktné informácie nájdete na poslednej strane tohoto návodu.
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FUNGOVANIE OCHRANY VOZIDLA

Keď je autoalarm zapnutý, tak monitoruje:
• otvorenie dverí, kufra a kapoty.
• pohyb v priestore pre cestujúcich pomocou ultrazvukových snímačov

(dostupné v modeloch HPA EVO US).
• odpojenie napájania ak je nainštalovaná siréna M05 alebo WFR, ktoré

majú vlastný záložný zdroj.
• pokusy o naštartovanie vozidla.
• zdvíhanie alebo náraz do vozidla ak bol počas montáže jeden zo

snímačov aktivovaný.
Počas prvých 26 sekúnd po zapnutí autoalarmu (tzv. doba imunity) každé
narušenie stráženého okruhu vyvolá bliknutie smeroviek sprevádzané zvukovým
signálom; po 26 sekundách sa systém prepne do strážiaceho režimu, keď už každé
narušenie vyvolá poplach autoalarmu.
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FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

FUNKCIA AKCIA ODOZVA LED

Zapnutie autoalarmu

Tlačidlo A
stlačte 1x

Smerovka blikne 2x
Bliká rýchlo prvých 
26 sekúnd (doba 
imunity), potom 

bliká pomaly

Vypnutie autoalarmu

Tlačidlo A
stlačte 1x

Smerovka blikne 1x

Nebliká ak neboli 
žiadne poplachy. 

Sekvencie blikania 
ak je v pamäti 
zaznamenaný 

poplach

Vypnutie snímania 
vnútorného priestoru

Tlačidlo B
stlačte 1x

Smerovka blikne 3x
Siréna zapípa 3x

Veľmi rýchle blikanie
prvých 26 sekúnd

Vypnutie snímania 
prídavných modulov a 

náklonu vozidla

Tlačidlo B
stlačte 2x

Smerovka blikne 4x
Siréna zapípa 4x

Veľmi rýchle blikanie
prvých 26 sekúnd

Vypnutie snímania 
vnútorného priestoru,  
prídavných modulov a 

náklonu vozidla

Tlačidlo B
stlačte 3x

Smerovka blikne 5x
Siréna zapípa 5x

Veľmi rýchle blikanie
prvých 26 sekúnd

Panik Alarm (ak je 
povolený); 10 

sekundový 
poplachový cyklus

Tlačidlo B
stlačte 1x

Smerovky blikajú 
siréna húka

Rýchle blikanie počas 
poplachu

Zastavenie 
poplachového cyklu

Tlačidlo B
stlačte 1x Smerovky 

prestanú blikať, 
siréna dohúka

Pomalé blikanie

Diaľkový ovládač môže fungovať v dvoch režimoch – vo výrobnom nastavení 
(Factory setting) alebo užívateľskom nastavení (Custom setting). 
Výrobné nastavenie :
- Tlačidlo A = Zapnutie / Vypnutie;
- Tlačidlo B = Špeciálne funkcie (panik, vypnutie snímačov...);
Užívateľské nastavenie :
- Tlačidlo A = Zapnutie / Špeciálne funkcie (panik, vypnutie snímačov...);
- Tlačidlo B = Vypnutie.
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Môžete požiadať montážne stredisko, aby zmenili programátorom funkcie tlačidiel 
diaľkového ovládania výberom režimu CUSTOM SETTING. V tom prípade funguje 
diaľkové ovládanie nasledovne:

FUNKCIA AKCIA ODOZVA LED

Zapnutie autoalarmu

Tlačidlo A
stlačte 1x

Smerovka blikne 2x
Bliká rýchlo prvých 
26 sekúnd (doba 
imunity), potom 

bliká pomaly

Vypnutie autoalarmu

Tlačidlo B
stlačte 1x

Smerovka blikne 1x

Nebliká ak neboli 
žiadne poplachy. 

Sekvencie blikania 
ak je v pamäti 
zaznamenaný 

poplach

Vypnutie snímania 
vnútorného priestoru

Tlačidlo A
stlačte 1x

Smerovka blikne 3x
Siréna zapípa 3x

Veľmi rýchle blikanie
prvých 26 sekúnd

Vypnutie snímania 
prídavných modulov a 

náklonu vozidla

Tlačidlo A
stlačte 2x

Smerovka blikne 4x
Siréna zapípa 4x

Veľmi rýchle blikanie
prvých 26 sekúnd

Vypnutie snímania 
vnútorného priestoru,  
prídavných modulov a 

náklonu vozidla

Tlačidlo A
stlačte 3x

Smerovka blikne 5x
Siréna zapípa 5x

Veľmi rýchle blikanie
prvých 26 sekúnd

Panik Alarm (ak je 
povolený); 10 

sekundový 
poplachový cyklus

Tlačidlo A
stlačte 1x

Smerovky blikajú 
siréna húka

Rýchle blikanie počas 
poplachu

Zastavenie 
poplachového cyklu

Tlačidlo A
stlačte 1x Smerovky 

prestanú blikať, 
siréna dohúka

Pomalé blikanie

SIGNALIZÁCIA OTVORENÝCH DVERÍ , KUFRA A KAPOTY PRI 

ZAPNUTÍ AUTOALARMU

Krátko po zapnutí autoalarmu diaľkovým ovládačom systém vydá 4 krátke
akustické signály, ktoré vás upozornia, ak nie sú dvere, kapota alebo kufor správne
zatvorené.
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TYP POPLACHU SIGNALIZÁCIA LED
(počet bliknutí)

Ultrazvukový snímač 1
Dvere 2
Kapota 3
Kufor 4

Prídavné moduly (Plusový vstup) 5
Kľúč zapaľovania (+15) 6

Náklonový / nárazový snímač 7

Ak sa počas vašej neprítomnosti pri vozidle spustil poplach, pri vypnutí
autoalarmu diaľkovým ovládačom siréna vydá zvukový signál (Boop), čím vás
upozorní, že došlo k poplachu. Príčinu poplachu je možné odsledovať na kontrolke
LED autoalarmu, každý strážený okruh má svoj počet bliknutí LED, ako je
zobrazene v tabuľke nižšie. Pamäť poplachu sa vymaže zapnutím zapaľovania
vozidla alebo zapnutím autoalarmu diaľkovým ovládačom.

POPLACHOVÉ HLÁSENIA AUTOALARMU A PAMÄŤ POPLACHOV

V prípade narušenia niektorého zo strážených okruhov autoalarm spustí poplach v
trvaní 26 sekúnd, počas ktorého blikajú smerovky a siréna vydáva modulovaný
zvuk. Zastaviť poplachový cyklus bez vypnutia celého autoalarmu môžete
stlačením tlačidla B na diaľkovom ovládači alebo môžete vypnúť celý autoalarm
stlačením tlačidla A.
Poznámka: v prípade, že máte zmenené užívateľské nastavenie, poplachový cyklus 
vypnete tlačidlom A a celý autoalarm tlačidlom B.

VIZUÁLNY / AKUSTICKÝ POPLACH

DOČASNÉ VYPNUTIE SNÍMAČA VNÚTORNÉHO PRIESTORU

Ak chcete zapnúť autoalarm a nechať vozidlo s otvorenými oknami, musíte vypnúť 
ultrazvukové snímače, aby ste predišli falošným poplachom. Zapnite autoalarm a 
do 20 sekúnd stlačte tlačidlo B na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie, že ste vypli 
snímač vnútorného priestoru, kontrolka LED bude prvých 26 sekúnd blikať veľmi 
rýchlo a smerové svetlá niekoľkokrát bliknú spolu so zodpovedajúcim akustickým 
signálom.
Poznámka: v prípade, že máte zmenené užívateľské nastavenie, vypnutie snímača 
docielite stlačením tlačidla A.



Môžete požiadať montážne stredisko o zapnutie dodatočných funkcií autoalarmu,
ktorých ovládanie je dostupné pomocou diaľkového ovládača:
FUNKCIA PANIC : ak pri zapnutom autoalarme stlačíte tlačidlo B (pri
užívateľskom nastavení tlačidlo A) na diaľkovom ovládači, spustíte poplachový
cyklus na autoalarme v trvaní 10s. Opätovným stlačením tlačidla je možné ho
predčasne ukončiť
KOMFORTNÁ FUNKCIA: umožní vám zamknutím auta vytiahnuť elektricky
ovládané okna. (Funkcia nie je dostupná pri všetkých vozidlách a môže vyžadovať
montáž ďaľších modulov).

ĎALŠIE FUNKCIE

STAV LED STAV AUTOALARMU

Nebliká Autoalarm je vypnutý

Pomalé blikanie Autoalarm je zapnutý v strážiacom režime

Rýchle blikanie Autoalarm je v počiatočnej, v tzv. dobe imunity

Veľmi rýchle blikanie Autoalarm je v dobe imunity s vypnutými snímačmi

ZÁKLADNÉ SIGNÁLY LED

Ak chcete zapnúť autoalarm počas prepravy na inom vozidle alebo na trajekte,
musíte vypnúť všetky voliteľné prídavné moduly, ako aj ochranu proti náklonu a
nárazom.
Zapnite autoalarm a do 20 sekúnd stlačte dvakrát tlačidlo B na diaľkovom
ovládači. Na potvrdenie, že ste vypli snímač vnútorného priestoru a prídavné
moduly, kontrolka LED bude prvých 26 sekúnd blikať veľmi rýchlo a smerové
svetlá niekoľkokrát bliknú spolu so zodpovedajúcim akustickým signálom. Ak po
zapnutí autoalarmu stlačíte tlačidlo B na diaľkovom ovládači trikrát, vypnete
snímač vnútorného priestoru, prídavné moduly a aj náklonový / nárazový snímač.
Poznámka: v prípade, že máte zmenené užívateľské nastavenie, na vypnutie
snímačov použijete tlačidlo A.

VYPNUTIE PRÍDAVNÝCH MODULOV A  NÁKLONOVÉHO / 

NÁRAZOVÉHO SNÍMAČA



Poznámka: Pri zadávaní kódu je veľmi pravdepodobné, že bude húkať siréna;
okrem toho ak nezadáte žiadne číslo počas blikajúcej sekvencie alebo zadáte
nesprávny kód, autoalarm zostane v zapnutom stave. Máte tri pokusy na zadanie
kódu, potom sa autoalarm zablokuje na 10 minút.

AUTOALARM JE VYPNUTÝ

+15 ZAP

ZAP
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+15 VYP DO 1 SEK. DO 1 SEK. DO 1 SEK. DO 1 SEK. DO 1 SEK.

VYP

POTVRĎTE
1. ČÍSLO (1)

POTVRĎTE
2. ČÍSLO (2)

POTVRĎTE
3. ČÍSLO (3)

POTVRĎTE
4. ČÍSLO (2)

POTVRĎTE
5. ČÍSLO (1)

ZAPNUTÝ AUTOALARM

Existujú dva rôzne spôsoby núdzového vypnutia autoalarmu. Prvý z nich spočíva v
zadaní núdzového kódu odblokovania pomocou tlačidla / LED a druhý je voliteľný
spôsob pomocou elektronických kľúčov. Ak máte elektronický kľúč, jednoducho
ho vložte do čítacej jednotky, aby ste odblokovali autoalarm, ak chcete použiť
núdzový kód, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Zapnite zapaľovanie a ihneď vypnite zapaľovanie, kontrolka LED autoalarmu

sa rozsvieti, zhasne a po 2 sekundách začne blikať.
2. Počítajte počet bliknutí LED a keď dosiahnete číslo rovnajúce sa prvému

číslu núdzového kódu, stlačte tlačidlo na potvrdenie; tri rýchle bliknutia LED
potvrdia, že vami zadané číslo bolo vložené a LED začne opäť po 2
sekundách blikať a umožní vám zadať ďalšie číslo kódu.

3. Opakujte krok 2 pre všetky čísla núdzového kódu. Keď dokončíte celý
postup a vložené čísla budú správne, autoalarm sa vypne.

NÚDZOVÉ VYPNUTIE AUTOALARMU



Autorizovaný dovozca
a distribútor v SR

Borekova 6, 821 06 Bratislava 214
Tel.: 02/45 64 45 45

E-mail: setech@setech.sk
www.setech.sk
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Hereby, Meta System S.p.A. declares that Remote control type Mykro is in compliance  
with Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Frequency Bands in which the radio equipment operates:
433.05 MHz – 434.79 MHz <10mW e.i.r.p.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet  
address: https://docs.metasystem.it/

Certificate Holder’s Address:
Meta System S.p.A.
Via Galimberti 5
42124 Reggio Emilia
Italy

ZJEDNODUŠENÉ EU VYHLÁSENIE O ZHODE


