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Kata Pengantar

Alarm Mobil UPGRADE adalah produk yang membuat sis�m 
keyless entry mobil menjadi memiliki sis�m alarm didalamnya. 
Sis�m ini dibuat sedemikian rupa sehingga pengoperasian dan 
penggunaan remote keyless mobil sama seper� sebelumnya tetapi 
dengan penambahan fitur alarm. Tidak diperlukan pembelajaran 
khusus dalam menggunakan produk ini.
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FITUR Alarm Mobil UPGRADE

Selain sis�m perlindungan, Alarm Mobil UPGRADE juga memberi-
kan fitur tambahan untuk kenyamanan penggunanya. Adapun 
kenyamanan yang diberikan adalah:

1. Autolock: Dalam kondisi mesin hidup/kunci kontak on dan 
semua pintu pada mobil sudah tertutup rapat, ke�ka rem diinjak 
dan dilepas maka central lock pintu akan terkunci. Ini akan selalu 
menjaga pintu mobil akan selalu dalam keadaan terkunci selama 
berkendara.

2. Autounlock: Ke�ka mema�kan mesin/kuncik ontak off maka 
central lock pintu mobil akan terbuka.

3. Auto-ream: Jika dari posisi alarm ak�f kemudian di non ak�kan 
melalui remote tetapi pintu mobil �dak pernah dibuka, maka 
dalam waktu 30 de�k kemudian sis�m alarm akan kembali ak�f 
dan central lock pintu akan dikunci.

4. Smart Door: Pada saat sis�m alarm diak��an (pintu dikunci 
melalui remote) ada salah satu pintu yang masih terbuka, maka 5 
de�k kemudian akan terdengar suara “chirp” 3 kali yang menginfor-
masikan bahwa masih ada pintu yang belum tertutup rapat.

5. An�-conflict smart parking light output: Sis�m keyless standar 
mobil sebagian besar akan menyalakan lampu sein jika pintu 
dikunci/dibuka melalui remote. Alarm Mobil UPGRADE �dak ikut 
menyalakan lampu sein pada saat sis�m diak��an / dinonak��an 
sehingga �dak terjadi bentrokan supply arus dan juga menghemat 
aki.
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Penggunaan Remote Original Mobil

Mengak��an Alarm (ARMING)
Cukup menekan tombol remote (   ) yang mengakibatkan central 
lock pintu mengunci dan sis�m Alarm Mobil UPGRADE akan ak�f 
ditandai dengan bunyi “chirp” satu kali dari sirine. Lampu sein pada 
mobil akan berkedip sesuai dari sis�m keyless mobil tersebut (lihat 
An�-conflict smart parking light output).

Menonak�kan Alarm (DISARMING)
Cukup menekan tombol remote (   ) yang mengakibatkan central 
lock pintu membuka dan sis�m Alarm Mobil UPGRADE akan nonak-
�f ditandai dengan bunyi “chirp” dua kali dari sirine. Lampu sein 
pada mobil akan berkedip sesuai dari sis�m keyless mobil tersebut 
(lihat An�-conflict smart parking light output).

Keterangan
Fitur asli dari remote original mobil �dak akan berubah, contohnya 
jika ada fitur untuk membuka bagasi maka akan tetap berfungsi 
sis�m keamanan Alarm Mobil UPGRADE �dak akan merubah fitur 
asli dari remote.
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Dalam Keadaan Darurat 

Menonak��an Alarm Tanpa Remote (EMERGENCY DISARMING)
Jika suatu ke�ka pada saat alarm sedang kondisi ak�f dan remote 
keyless �dak bisa digunakan karena suatu hal (rusak, ba�ery habis 
atau hilang), maka membuka pintu mobil dengan jalan memasukan 
kunci melalui lubang kunci pada pintu akan mengakibatkan alarm 
berbunyi (trigger) dikarenakan sis�m Alarm Mobil UPGRADE  
mengindikasikan sebagai usaha �dak yang normal/sebagai pencuri. 
Untuk mema�kan bunyi suara sirine haruslah menonak��an 
sis�m Alarm Mobil UPGRADE yaitu dengan cara:

1.  Masukkan kunci kontak mobil.

2.  Putar kunci kontak ke posisi ON.

3.  Tekan dan lepas switch valet. Sirine akan 
  berhen� berbunyi dan alarm menjadi nonak�f.

OFF
ACC

ON

ST
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Valet Mode

Ada suatu kondisi dimana �dak diperlukan sis�m alarm mobil 
misalnya kendaraan sedang di bengkel untuk menjalani pemeri-
kasaan ru�n, maka sangat bijaksana untuk �dak menggunakan 
sis�m alarm untuk sementara waktu. Kondisi yang �dak menggu-
nakan sis�m alarm ini disebut valet mode. Pada kondisi valet 
mode, mobil tersebut hanya akan berfungsi seper� keyless entry 
saja. 
Untuk mengak��an fitur valet mode ini caranya adalah:

1.  Masukkan kunci kontak mobil.

2.  Putar kunci kontak keposisi ON.

3.  Tekan dan tahan switch valet sampai lampu led  
  menyala.

Dengan lampu led yang terus menyala (tanpa berkedip) ar�nya 
sis�m alarm dalam keadaan valet mode, sirine �dak akan bias 
berbunyi.

Untuk kembali dapat menggunakan sis�m alarm Alarm Mobil 
UPGRADE (keluar dari valet mode) caranya sama seper� diatas, 
hanya membuat lampu led yang menyala menjadi ma�.

OFF
ACC

ON

ST
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Sis�m Perlindungan Alarm Mobil UPGRADE

Sis�m alarm keyless Alarm Mobil UPGRADE dibuat untuk memberi-
kan hasil perlindungan yang maksimal dimana dapat diuji dari 
perlindungan yang diberikan. Berikut ini sis�m perlindungan dari 
alarm keyless Alarm Mobil UPGRADE  yaitu:

1. Pintu: Jika pintu dibuka (baik melalui paksaan atau menggu-
nakan kunci) pada saat alarm sedang ak�f maka sirine akan 
berbunyi selama 30 de�k, dan jika pintu mobil tetap dibiarkan 
terbuka maka sirine akan berbunyi selama 5 x 30 de�k periode.

2. Sensor getar: Perlindungan pada bagian badan mobil jika terjadi 
getaran yang cukup mengganggu. Sirine akan berbunyi selama 30 
de�k.

3. Kunci kontak: Jika pada saat sis�m Alarm Mobil Upgrade ak�f 
kemudian kunci kontak diputar ke posisi ON (sebagai usaha untuk 
menghidupkan mesin) maka sirine akan berbunyi selama 30 de�k. 
Jika kunci kontak masih tetap pada posisi ON maka sirine akan 
tetap berbunyi hingga posisi tersebut berubah.

4. An�-starter: Jika ini terpasang, maka selama sis�m Alarm Mobil 
Upgrade ak�f mobil �dak akan dapat di starter/dihidupkan. (bersi-
fat tambahan).




