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Fungsi tombol pada remote

Display LCD dengan tampilan
semua ikon

Tabel Fungsi-fungsi tombol

Tombol tekan Singkatan Fungsi

1 0.5 dtk Pintu Aktif &mengunci/Non-Aktif & 
tidak terkunci/keluar pengaturan waktu

2 dtk Masuk ACJ masuk fitur anti rampok (ACC 
ON)

5 dtk Keluar ACJ Keluar fitur anti rampok 
standby (ACJ acktif dan 
kunci kontak ON)

3 dtk kode kode Memori
1    1 in 5 dtk 2nd Unlock Menon-aktifkan Sistem, output 2nd

unlock
2       2 dtk       buka bagasi            Channel 2 output (-) 200mA 
                                         (hanya apabila
                           sistem Non-Aktif)
1 + 2 0.5 dtk Lampu Lampu background remote ON/OFF
3 2 dtk Fitur Getar Fitur getar aktif/non-aktif
1    3 selama Override Sensor mematikan sensor tambahan
8 dtk (hanya dalam keadaan sistem Aktif)
1    2 selama Override Sensor mematikan sensor getar
8 dtk (hanya dalam keadaan sistem Non-Aktif)
1    4 selama Override both mematikan sensor kedua-duanya
8 dtk (hanya dalam keadaan sistem Non-Aktif)
3    4 2 dtk Start Fitur menyalakan mesin otomatis Off/On

(hanya bila sistem aktif)
4 0,5 dtk Cek status cek status kendaraan

Mode waktu start otomatis aktif
mematikan alarm

2 dtk Panic  Remote panik atau mencari mobil
1+2 3 dtk Waktu Menyesuaikan waktu/jam di remote
1+3 3 dtk Time Auto-Start menyalakan mesin melalui remot
1+4 3 dtk Alarm seting alarm pada remote
2+3 3 dtk keypad terkunci tombol remote kunci/tdk terkunci
2+4 3 dtk Diam/Mute Mode diam pada module utama On/Off
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menjawab dengan keadaan status mobil dan juga seting penunjuk waktu
start selama 8 detik.
Seting waktu untuk starter pada 1 jam/2 jam/3 jam…/24 jam akan berlaku
dalam 24 jam setelah program waktu dilakukan. Jika mobil dihidupkan,
maka program waktu starter akan otomatis dibatalkan, dan dapat di-ulang
setelah mobil berhenti jika diinginkan. Program waktu starter pada 24 jam
akan berlaku sepanjang waktu setelah seting, dan mobil dapat starter
otomatis pada waktu yang sudah diprogram setiap hari sampai hal itu
dibatalkan.

7. Anti Rampok
Fitur Anti Rampok dari AWAC’S adalah didisain untuk perlindungan diri yang
juga melindungi kendaraan dari usaha perampokan. Dalam situasi terjadi
perampokan, JANGAN melawan karena itu akan berbahaya.
Fitur dari Anti Rampok tidak dapat mencegah terjadinya aksi perampokan,
yang mana hanya menyakinkan bahwa kendaraan telah diambil oleh orang
yang tidak berhak, sistim akan melarangnya (setelah beberapa peringatan)
sebagai kemungkinan yang aman. Bila terjadi aksi perampokan, sistim Anti
Rampok mengharuskan anda untuk lebih berkonsentrasi pada keamanan
diri tanpa harus mengkhawatirkan kendaraan

7.1. Mengaktifkan Anti Rampok
Untuk mengaktifkan Anti Rampok, tekan tombol 1 selama 2 detik pada
saat kendaraan sedang jalan atau kunci kontak pada posisi ON dan akan
terdengar suara chirp yang menandakan fitur Anti Arampok telah dalam
mode kondisi siap. Sekali sistim Anti Rampok dalam keadaan mode kondisi
siap, itu akan masuk dalam urutan pemicu. Urutannya adalah jika ada
pintu yang terbuka dan ditutup kembali atau kunci kontak diputar keposisi
Off kemudian On lagi, jika anda di dalam kendaraan diserang/dirampok
yang mana ditandai dengan adanya pintu dibuka dan ditutup kembali.

7.1.2·Urutan Anti Rampok terpicu
1. Lima detik setelah pintu terakhir ditutup lampu LED indikator akan mulai

 berkedip. Waktu sisa ini berguna untuk memisahkan jarak 
anda dengan kendaraan jika terjadi aksi perampokan.

2. Lima detik kemudian, suara sirine akan terdengar seperti bunyi chirp
setiap 2 detik dan lampu parkir akan mulai berkedip. Lampu LED indikator
akan berkedip selayaknya dalam mode terpicu. Saat ini adalah digunakan
untuk benar-benar meyakinkan bahwa kendaraan telah dibawa oleh orang
yang berhak atau bukan, dan memperingatkan apa yang selanjutnya akan
terjadi.

Catatan: Dalam posisi ini, pengendara masih dapat menggunakan remot
untuk mematikan urutan pemicu dan kembali pada mode kondisi siap.
Pada urutan 1 & 2, jika kunci kontak diputar keposisi Off, maka sistim
akan langsung masuk ke urutan 3.

3. Dua puluh detik setelah bunyi chirp sirine, maka suara sirine akan
berbunyi alarm selama 3 menit.
Jika pengendara menginjak rem selam 5 detik terus menerus, sistim anti-
starter akan bekerja. Jika mesin dimatikan kemudian sirine akan tetap
berbunyi sampai 3 menit sejak terakhir kali berbunyi. Sekali kunci kontak
diputar keposisi ON kembali, sirine akan berunyi terus. Tetapi jika pintu
terpicu, sirine akan berbunyi selama 3 menit. Dari point ini, ketika kunci
kontak diputar ke posisi Off maka sistim Anti Rampok akan langsung
menghidupkan sistim anti starter. Ini untuk mencegah kendaraan dari usaha
menghidupkan mesin kembali.

Catatan: Pada urutan 3 ini, pengendara hanya bisa menonaktifkan sistim
Anti-Rampok dengan menggunakan tombol Valet untuk keadaan darurat.
(Kunci kontak posisi ON, tekan tombol valet 3 kali dan injak rem kaki).

Anti-starter tetap aktif sampai sistim Anti-Rampok benar-benar dinonaktifkan.
Jika pintu dibuka atau kunci kontak diputar dari posisi Off ke ON dan
mencoba menghidupkan mesin, maka sirine akan berbunyi dan lampu parkir
berkedip kembali.
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Injak rem kaki untuk menentukan waktu keluaran dari remot starter;
Jika sirine/lampu parkir berkedip 1 kali, seting waktu keluaran adalah 0.6 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 2 kali, seting waktu keluaran adalah 0.8 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 3 kali, seting waktu keluaran adalah 1 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 4 kali, seting waktu keluaran adalah 1.2 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 5 kali, seting waktu keluaran adalah 1.4 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 6 kali, seting waktu keluaran adalah 1.6 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 7 kali, seting waktu keluaran adalah 2 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 8 kali, seting waktu keluaran adalah 4 detik
Jika waktu diantara dua usaha dari menekan tombol valet dan menginjak
rem lebih dari 10 detik atau kunci kontak diputar keposisi Off, maka sistim
akan keluara dari mode mengatur waktu keluaran untuk starter.

7. Otomatis Sentral lock pintu dengan rem kaki
Nonaktifkan alarm, masuk kedalam mobil, tutup pintu, putar kunci kontak
keposisi ON atau hidupkan mesin, injak rem kaki, maka sistim sentral lock
pintu akan mengunci otomatis. Putar kunci kontak keposisi Off atau matikan
mesin akan membuat sistim sentral lock pintu terbuka.

8. Peringatan di luar jangkauan
Jika remot tidak menerima tanggapan (respon) dalam waktu 7 detik

semenjak dikirimkan perintah ke unit utama,
tanda ikon diluar jangkauan (gambar antenna)
akan muncul dan berkedip 3 kali mengingatkan
bahwa unit utama berada diluar jarak yang
efektif untuk berhubungan dengan remot.
Unit utama akan mengirimkan sinyal ke remot
pada saat 5 dan 10 menit setelah sistim

diaktifkan. Jika remot tidak menerima sinyal ini, ini akan menampakan
ikon diluar jangkauan pada LCD remot.

9. Peringatan pintu/bagasi/kap mesin terbuka
Ketika kunci kontak posisi ON, jika ada pintu/kap mesin/bagasi yang
terbuka, lampu parkir akan berkedip (maximum 60 detik) untuk mengingatkan

anda untuk menutup, sistim akan mengirimkan
sinyal ke remot yang kemudian ikon dari
pintu/kap mesin/bagasi yang terbuka tersebut
muncul pada layar LCD remot dan juga akan
ada suara beep. Jika pintu/kap mesin/bagasi
telah ditutup kembali, sistim akan
mengirimkan sinyal ke remot dan ikon tersebut

akan lenyap.

10. Menyimpan kode memori remot
Ketika dalam posisi nonaktif, putar kunci kontak keposisi ON, tekan tombol
valet 10 kali dalam waktu 10 detik, sirine akan berbunyi chirp 3 kali dan
sistim telah siap masuk dalam mode menyimpan kode memori remot.
Hanya menekan tombol 2 pada remot selama 3 detik (pada remot LCD dan
cadangan), akan terdengar 3 kali chirp, menandakan kode baru telah
masuk dalam memori. Sistim ini hanya dapat memasukan 2 memori remot.
Jika satu buah remot telah deprogram, remot yang lainnya harus kembali
di program bersama-sama,karena setiap sebuah remot di program yang
lainnya akan terhapus otomatis. Putar kunci kontak keposisi Off atau 10
detik kemudian, sistim akan keluar dari mode menyimpan kode memori
remot.

11. Mode alarm tidak berfungsi (Valet)
Ketika dalam posisi nonaktif, putar kunci kontak
keposisi ON, dalam 8 detik tekan dan tahan
tombol valet selama 3 detik. Lampu LED akan
menyala tanpa berkedip. Ini menandakan sistim
sudah masuk dalam mode alarm tidak berfungsi
dan ikon Zzzz akan muncul pada layar LCD
remot.

Untuk keluar dari mode ini: Putar kunci kontak keposisi ON, tekan dan
tahan tombol valet selama 3 detik, lampu LED akan padam.
Didalam mode alarm tidak berfungsi, hanya fungsi mengunci dan membuka
sistim sentral lock pintu saja yang dapat bekerja. Ketika menekan tombol

Injak rem kaki untuk menentukan waktu keluaran dari remot starter;
Jika sirine/lampu parkir berkedip 1 kali, seting waktu keluaran adalah 0.6 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 2 kali, seting waktu keluaran adalah 0.8 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 3 kali, seting waktu keluaran adalah 1 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 4 kali, seting waktu keluaran adalah 1.2 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 5 kali, seting waktu keluaran adalah 1.4 detik
Jika sirine/lampu parkir berkedip 6 kali, seting waktu keluaran adalah 1.6 detik
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mengunci dan membuka (tombol 1), sirine tidak akan berbunyi, tetapi
hanya lampu parkir saja yang berkedip. Ikon sirine akan tetap tidak terlihat
dalam mode alarm tidak berfungsi ini.

13. Fitur pembuka bagasi
Ketika sistim sedang nonaktif, menekan tombol 2 pada remote selama 2
detik, bagasi mobil akan terbuka.
(CATATAN: hanya berfungsi untuk mobil tertentu, tidak semua mobil dapat
menggunakan fitur ini, yang lainnya bersifat tambahan).

14. Sistim pembuka pintu kedua
Ketika menonaktifkan sistim dengan menekan tombol 1, hanya pintu bagian
kemudi saja yang terbuka sistim kuncinya dan dalam waktu 5 detik
setelahnya, jika menekan tombol 1 kembali, kabel 2nd unlock pada sistim
akan membuka semua pintu yang lainnya.
(Keterangan: bersifat tambahan, dan diperlukan tambahan alat atau
modifikasi pemasangan)

15. Pelaporan alarm berbunyi
Pada saat sistim dinonaktifkan terdengar suara sirine chirp 4 kali, artinya
sistim alarm pernah berbunyi sebelumnya. Jika sistim alarm tidak pernah
berbunyi, sirine hanya berunyi chirp 2 kali. Harap diperhatikan bahwa
pelaporan alarm berbunyi akan kembali di reset setelah sistim diaktifkan
kembali. Ketika sistim terpicu dan membuat alarm berbunyi, lampu LED
indikator berkedip cepat tetapi tidak berkedip untuk menunjukan bagian
sensor mana yang terganggu. Lampu LED akan berkedip melaporakan bagian
sensor mana yang terganggu hanya jika sistim dinonaktifkan dan pintu
harus dibuka. Ini akan berakhir dan terhapus setelah kunci kontak diputar
keposisi ON.
Ketika Otomatis kembali aktif dipilih, lampu LED akan berkedip cepat
(lebih cepat dari kedipan pada saat alarm aktif) untuk menghitung mundur
30 detik, tetapi ketika pintu dibuka, kemudian itu akan masuk dalam
pelaporan Informasi lampu LED.

Disamping pelaporan dengan lampu LED, pelaporan juga akan mucul pada
layar LCD remot. Ketika sistim dinonaktifkan, pemicu terakhir yang membuat
alarm berbunyi akan mucul pada layar LCD remot dan suara beep 4 kali
terdengar menandakan sistim telah pernah berbunyi.

16. Informasi lampu LED
Aktif: berkedip (setiap setengah detik)
Nonaktif: tidak berkedip/padam (jika pintu terbuka)
Aktif dengan pintu/kap mesin/bagasi terbuka: berkedip 3 kali, berhenti,
berkedip 3 kali, berhenti…
Alarm sedang berbunyi: berkedip cepat
Otomatis kembali aktif: berkedip cepat (2 kali lebih cepat dari aktif)
Nonaktif dengan laporan alarm berbunyi zona 1: 1 kali kedip, berhenti, …
Nonaktif dengan laporan alarm berbunyi zona 2: 2 kali kedip, berhenti, …
Nonaktif dengan laporan alarm berbunyi zona 3: 3 kali kedip, berhenti, …
Nonaktif dengan laporan alarm berbunyi zona 4: 4 kali kedip, berhenti, …

ZONA 1 Sensor tambahan 3 pin
ZONA 1 Sensor getar
ZONA 1 Pintu/kap mesin/bagasi
ZONA 1 Kunci kontak

Catatan: Kedipan lampu LED indikator akan terhapus ketika kunci kontak
diputar keposisi ON. Dan pelaporan alarm berbunyi akan selalu melaporkan
sampai kendaraan dihidupkan atau kunci kontak keposisi ON.

17. Laporan kedipan lampu parkir
Aktif: berkedip 1 kali
Aktif dengan pelaporan kesalahan: berkedip 3 kali
Nonaktif: berkedip 2 kali
Nonaktif dengan laporan alarm berbunyi: berkedip 4 kali
Alarm sedang berbunyi: berkedip seirama dengan sir ine.
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Fungsi Remote Control

18.fitur menonaktifkan sensor
Tekan tombol 1 setelah 3 detik, kemudian sekali tombol 3 dalam waktu
8 detik, sirine akan berbunyi chirp sekali dan sistim aktif kemudian disusul
bunyi chirp panjang sirine sekali. Artinya sensor atau sensor tambahan
telah dinonaktifkan.
Tekan tombol 1 setelah 3 detik, kemudian sekali tombol 2 dalam waktu
8 detik, sirine akan berbunyi chirp sekali dan sistim aktif kemudian disusul
bunyi chirp panjang sirine 2 kali. Artinya sensor getar telah dinonaktifkan.
Tekan tombol 1 setelah 3 detik, kemudian sekali tombol 4 dalam waktu
8 detik, sirine akan berbunyi chirp sekali dan sistim aktif kemudian disusul
bunyi chirp panjang sirine 3 kali. Artinya kedua sensor (getar atau sensor
tambahan) telah dinonaktifkan.

HARAP DI CATAT: Proses melakukan ini sedikit sulit dikarenakan sistim
transmisi 2 arah membutuhkan waktu untuk berkomunikasi.

Fungsi remot control

1. Pengunci tombol remot
Tekan tombol 2 dan 3 selama 3 detik untuk
bertukar posisi antara pengunci tombol remot
atau mode biasa. Jika pengunci tombol aktif,
maka ikon kunci akan terlihat pada layar LCD
remot.
Tekan sembarang tombol kecuali mengaktifkan
mengecek status mobil atau tombol 2 dan 3

tidak akan berhasil, hingga ikon kunci lenyap.

2. Mode getar pada remot
Tekan tombol 3 selama 2 detik untuk bertukar posisi antara mode getar
dan mode biasa. Jika mode getar aktif, maka ikon getar akan terlihat pada
layar LCD remot. Getaran akan tetap bekerja untuk pengganti suara beep
pada remot ketika menerima pesan dari unit utama. Jika ikon getar lenyap

dari layar LCD remot, maka mode getar telah
dihapus/dibatalkan.
Catatan: Dalam mode getar, setelah remot
menerima tanda alarm berbunyi, jika tidak ada
tombol yang ditekan, sinyal getar tidak
menggantikan bunyi beep setiap 3 detik pada
remot.

3. Fungsi jam
Remot mempunyai sistim 24 jam dan memberikan metode untuk mengubah
waktu. Tekan tombol 1 dan 2 selama 3 detik untuk mengubah waktu,
bagian digit jam atau menit akan berkedip dan fungsi tombol dari
penjabarannya adalah sebagai berikut:
1: Merekam waktu yang sudah di set dan keluar.
2: Menambah pada bagian yang berkedip, digit pertama adalah jam dan
    digit dibelakangnya adalah menit.
3: Mengurangi pada bagian yang berkedip, digit pertama adalah jam dan
    digit dibelakangnya adalah menit.
4: Menukar posisi kedipan diantara jam dan menit.
Jika tidak ada tombol yang ditekan berkelanjutan dalam waktu 8 detik,
remot akan merekam seting yang ada dan keluar.

4. Fungsi jam alarm
Remot juga dapat difungsikan sebagai alarm jam. Sekali memutar jam

alarm, ikon bel akan muncul pada layar LCD
remot. Tekan tombol 1 dan 4 selama 3 detik
untuk masuk kedalam proses penyetelan jam
alarm pada saat ikon bel berkedip dan angka
digital jam terlihat.
Tekan tombol 1 untuk merekam dan keluar.
Tekan tombol 2 atau 3 untuk mematikan jam

alarm dan keluar.
Tekan tombol 4 untuk menghidupkan jam alarm dan mulai mengatur jam
alarm. Ikon bel akan tetap ada dan digit jam akan berkedip  selama ada

Fungsi Remote Control



Fungsi Alarm

penekanan pada tombol. Tombol 2 adalah untuk jam dan tombol 4 untuk
berganti ke digit menit. Singkatnya jika selama mengatur jam alarm tidak
ada tombol yang ditekan terus menerus selama 8 detik, remot akan merekam
seting yang ada dan keluar.
Ketika jam masuk ke pengaturan waktu alarm, remot akan berbunyi dan
ikon bel berkedip selama 30 detik. Tekan tombol 4 untuk menghentikan
bunyi tetapi ikon bel tidak akan berhenti berkedip hingga 30 detik atau
sebuah pesan diterima dari unit utama.

5. Mode lampu LCD remot
Tekan tombol 1 dan 2 selama 0,5 detik untuk
bertukar posisi antara seting dan membatalkan;
ikon lampu akan muncul pada layar LCD remot
menandakan mode lampu LCD remot telah dipilih.
Jika remot menerima pesan dari unit utama, itu
akan otomatis menyalakan lampu pada LCD

sebagai penerangan latar belakang.

Fungsi alarm

1. Alarm getar
Sensor getar akan mulai berfungsi 15 detik setelah sistim di aktifkan. Jika
body mobil dipukul atau terbentur, sistim akan bereaksi sebagai berikut:
jika satu getaran terdeteksi dalam 3 detik, sirine akan berbunyi chirp 2
kali, lampu parkir juga berkedip 2 kali. Jika dua atau lebih getaran terdeteksi
dalam 3 detik, unit utama akan mengirimkan sinyal getaran pada remot
dan sirine berbunyi selama 30 detik. Lampu parkir berkedip juga selama
30 detik. Tekan sembarang tombol selama 0,5 detik untuk menghentikan
alarm yang mana alarm tetap dalam keadaan aktif.

2. Alarm pintu terbuka
Selagi alarm sedang aktif, jika unit alarm mendeteksi ada pintu yang
dibuka, sistim akan segera mengirimkan sinyal sebagai pintu terbuka pada

layar LCD remot, pada saat itu juga sirine
berbunyi terus menerus dan lampu parkir
bersama dengan lampu LED berkedip-kedip.
Semua itu akan berhenti setelah 30 detik jika
pintu yang dibuka ditutup kembali. Jika pintu
tetap dibiarkan keadaan terbuka, maka sistim
alarm akan membunyikan sirine selama 2,5

menit (5 putaran dalam 30 detik). Tekan sembarang tombol selama 0,5
detik akan menghentikan bunyi sirine dan kedipan lampu parkir tetapi
sistim alarm tetap aktif. Ikon pintu terbuka akan terlihat pada layar LCD
remot dan berbunyi beep berulang-ulang selama 4 detik. Setelah itu bunyi
beep akan berunyi sekali setiap 3 detik. Tekan sembarang tombol pada
remot akan menghentikan bunyi beep tersebut.

3. Alarm kunci kontak
Selagi alarm sedang aktif, jika unit alarm
mendeteksi kunci kontak telah diputar keposisi
ON, sistim akan segera mengirimkan sinyal
sebagai mobil sudah distarter pada layar LCD
remot, pada saat itu juga sirine berbunyi terus
menerus dan lampu parkir bersama dengan
lampu LED berkedip-kedip. Semua itu akan

berhenti setelah 30 detik jika kunci kontak diputar keposisi Off kembali.
Jika kunci kontak  tetap dibiarkan pada posisi ON, maka sistim alarm akan
membunyikan terus sirine. Tekan sembarang tombol selama 0,5 detik akan
menghentikan bunyi sirine dan kedipan lampu parkir tetapi sistim alarm
tetap aktif. Ikon mesin dihidupkan akan terlihat pada layar LCD remot dan
berbunyi beep berulang-ulang selama 4 detik. Setelah itu bunyi beep akan
berunyi sekali setiap 3 detik. Tekan sembarang tombol pada remot akan
menghentikan bunyi beep tersebut.

4. Alarm kap mesin/bagasi terbuka
Selagi alarm sedang aktif, jika unit alarm mendeteksi ada kap mesin/bagasi
yang dibuka, sistim akan segera mengirimkan sinyal sebagai kap mesin/bagasi
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terbuka pada layar LCD remot, pada saat itu juga
sirine berbunyi terus menerus dan lampu parkir
bersama dengan lampu LED berkedip-kedip.
Semua itu akan berhenti setelah 30 detik jika
kap mesin/bagasi yang dibuka ditutup kembali.
Jika kap mesin/bagasi tetap dibiarkan keadaan

terbuka, maka sistim alarm akan membunyikan sirine selama 2,5 menit
(5 putaran dalam 30 detik). Tekan sembarang tombol selama 0,5 detik
akan menghentikan bunyi sirine dan kedipan lampu parkir tetapi sistim
alarm tetap aktif. Ikon kap mesin/bagasi terbuka akan terlihat pada layar
LCD remot dan berbunyi beep berulang-ulang selama 4 detik. Setelah itu
bunyi beep akan berunyi sekali setiap 3 detik. Tekan sembarang tombol
pada remot akan menghentikan bunyi beep tersebut.

5. Alarm sensor tambahan
Selagi alarm sedang aktif, jika ada sensor
tambahan yang terganggu sistim akan segera
mengirimkan sinyal sebagai sensor tambahan
terganggu pada layar LCD remot, pada saat itu
juga sirine berbunyi terus menerus dan lampu
parkir bersama dengan lampu LED berkedip-kedip.

Semua itu akan berhenti setelah 30 detik. Tekan sembarang tombol selama
0,5 detik akan menghentikan bunyi sirine dan kedipan lampu parkir tetapi
sistim alarm tetap aktif. Ikon kepala orang akan terlihat pada layar LCD
remot dan berbunyi beep berulang-ulang selama 4 detik. Setelah itu bunyi
beep akan berunyi sekali setiap 3 detik. Tekan sembarang tombol pada
remot akan menghentikan bunyi beep tersebut.

Fungsi DIP switch

Dip 1: Ketika posisi switch ini keatas, sinyal keluaran untuk sentral lock
bagian membuka adalah 2 kali keluaran ketika kita menonaktifkan sistim.

Dip 2: Ketika posisi  switch ini keatas, maka waktu keluran pada sistim
sentral lock dari alarm adalah selama 3,5 detik. Ini hanya berguna untuk
kendaraan yang memiliki sistim vacum/kompresor pada sentral locknya.
Umumnya hanya ada pada mobil Mercedess type lama.

Dip 3: Posisi ini untuk memilih mobil yang digunakan menggunakan transmisi
apa.

Dip 4: Posisi ini untuk memilih mobil yang digunakan apakah memiliki sitim
Turbo timer atau tidak.

Ketika program diatas dipilih, sistim alarm membutuhkan dilepasnya sumber
tegangan untuk pertama-tama, kemudian pilih seting yang diinginkan.
Setelah 40 detik, sambungkan kembali sumber tegangan dan fungsi yang
dipilih segera berfungsi.

Fungsi Alarm

Dip Switch
1
2
3
4

Fungsi
Pulsa keluaran untuk pintu
Waktu keluaran untuk pintu
Mode transmisi
Mode Turbo

Kebawah
Sekali keluaran
0,5 setik
Manual
Tidak

Keatas
Dua kali keluaran
3,5 detik
Otomatis
Turbo


