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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SYSTEMU ALARMOWEGO TYTAN DS200
• sterowanie centralnym zamkiem
• ochrona wszystkich drzwi pojazdu, baga¿nika, maski silnika
• wspó³praca z czujnikami dodatkowymi /ultradŸwiêkowy, po³o¿enia, mikrofalowy, itp./
• sygnalizacja w³¹czenia alarmu
• sygnalizacja niedomkniêtych drzwi pojazdu przy w³¹czaniu alarmu
• pamiêæ Ÿród³a alarmu
• mo¿liwoœæ w³¹czenia alarmu bez czujników dodatkowych
/w³¹czenie alarmu bez ochrony wnêtrza pojazdu/
• mo¿liwoœæ ustawienia alarmu w stan warsztatowy
• mo¿liwoœæ awaryjnego wy³¹czenia systemu w przypadku zagubienia kluczyków
• funkcja automatycznego uruchamiania zamka centralnego podczas jazdy
• obs³uga dwuetapowego otwierania drzwi pojazdu
• pamiêæ stanu systemu alarmowego /w przypadku braku zasilania/
• blokowanie uszkodzonych wejœæ alarmowych /po czwartym alarmie z jednego wejœcia/
• ciche/g³oœne potwierdzanie w³¹czania/wy³¹czania alarmu
• funkcja w³¹czania centralnego zamka w czasie jazdy
• funkcja SAMOUZBROJENIA
• funkcja PANIC
• sterowanie LINI¥ KOMFORT /opcja/
funkcja SAMOUZBROJENIA - je¿eli alarm zostanie wy³¹czony i w ci¹gu okreœlonego czasu w³aœciciel nie
otworzy drzwi pojazdu, system alarmowy interpretuje to zdarzenie jako przypadkowe, ponownie zamykaj¹c
drzwi pojazdu i w³¹czaj¹c alarm
funkcja PANIC - w³¹cza na 30sek. alarm zniechêcaj¹cy napastnika/ z³odzieja do jakichkolwiek prób
w³amania /nale¿y nacisn¹æ jednoczeœnie na pilocie przyciski
i
sterowanie LINI¥ KOMFORT - niektóre modele samochodów wyposa¿one s¹ w funkcjê domykania okien.
System alarmowy mo¿e sterowaæ zamykaniem/domykaniem szyb
/skontaktuj siê z instalatorem alarmu/
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OBS£UGA SYSTEMU ALARMOWEGO TYTAN DS200
W£¥CZENIE ALARMU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU
Nacisn¹æ przycisk
pilota fabrycznego - dwukrotny b³ysk œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie
alarmu i zamkniêcie drzwi pojazdu /dioda LED w³¹czy siê œwiat³em ci¹g³ym a po 10sek. zacznie
równomiernie b³yskaæ/.

W£¥CZENIE ALARMU BEZ OCHRONY WNÊTRZA I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU
Chc¹c zostawiæ w samochodzie np. psa i uruchomiæ alarm, nale¿y wy³¹czyæ czujnik ultradŸwiêkowy
wykrywaj¹cy ruch wewn¹trz pojazdu /je¿eli jest zainstalowany/, w przeciwnym wypadku obecnoœæ psa
spowoduje uruchomienie niepo¿¹danego alarmu.
Aby tego dokonaæ, po w³aœciwym w³¹czeniu alarmu, nale¿y nacisn¹æ przyciski
pilota.
Dwukrotny dŸwiêk syrenki potwierdzi wy³¹czenie czujników dodatkowych /np. ultradŸwiêków/.

WY£¥CZENIE ALARMU I OTWARCIE DRZWI POJAZDU
Nacisn¹æ przycisk
-b³ysk kierunkowskazów potwierdzi wy³¹czenie alarmu i otwarcie drzwi pojazdu. Dioda
LED zacznie szybko b³yskaæ do momentu otworzenia jakichkolwiek drzwi pojazdu.
Jeœli w czasie naszej nieobecnoœci alarm sygnalizowa³ próbê w³amania, to poinformuje o tym
3-krotnym dŸwiêkiem syrenki.
UWAGA!
Je¿eli po wy³¹czeniu alarmu nie zostan¹ otworzone drzwi kierowcy nast¹pi ponowne samoczynne
w³¹czenie alarmu.
W zale¿noœci od sposobu monta¿u alarmu, otworzenie baga¿nika lub jakichkolwiek drzwi pojazdu mo¿e
tak¿e anulowaæ samouzbrojenie.
Wy³¹czenie diody LED informuje, ¿e nie nast¹pi ponowne samouzbrojenie.
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SYGNALIZACJA NIEDOMKNIÊTYCH DRZWI

Tu¿ po w³¹czeniu alarmu, 3-krotny dŸwiêk syrenki /mo¿e w³¹czyæ siê z opóŸnieniem/ sygnalizuje, ¿e drzwi,
baga¿nik lub maska silnika s¹ niedomkniête.

WY£¥CZENIE FUNKCJI SAMOUZBRAJANIA ALARMU
Domyœlnie system alarmowy posiada funkcjê samouzbrajania alarmu. W przypadku koniecznoœci rezygnacji
z tej funkcj /np. brak wy³¹czników krañcowych drzwi / istnieje mo¿liwoœæ jej dezaktywacji .
Nale¿y wtedy po w³¹czeniu alarmu pilotem, w momencie gdy dioda LED œwieci œwiatem ci¹g³ym, 3 razy
wcisn¹æ ukryty przycisk serwisowy PA . Dwukrotny sygna³ syrenki alarmowej potwierdzi dezaktywacjê funkcji
samouzbrojenia. Powtórzenie tych czynnoœci zostanie potwierdzone jednokrotnym sygna³em syrenki
alarmowej sygnalizuj¹c powrót do ustawieñ fabrycznych.

USTAWIENIE G£OŒNEGO POTWIERDZENIA PRZY W£¥CZANIU I WY£¥CZANIU ALARMU
Domyœlnie system alarmowy nie potwierdza g³oœno /syren¹ alarmow¹/ w³¹czania i wy³¹czania alarmu.
Na ¿yczenie klienta /patrz UWAGI i ZMIANY na koñcu instrukcji/ istnieje mo¿liwoœæ ustawienia takiej funkcji.
Aby tego dokonaæ nale¿y przy w³¹czonym zap³onie 3 razy szybko wcisn¹æ przycisk
pilota TYTAN.
Ponowne wykonanie tej procedury przywraca stan pierwotny.

tytan ds200
od ver. 4002

6

ALARMOWANIE
Je¿eli w czasie czuwania alarmu zostan¹ otworzone jakiekolwiek drzwi pojazdu, maska silnika lub baga¿nik,
alarm w³¹czy siê na 30sek. /b³yski kierunkowskazów, sygna³ syrenki, dwukrotnie szybsze b³yski diody LED/.
Naciœniêcie przycisku
tylko wy³¹czy alarmowanie /system alarmowy bêdzie nadal uzbrojony/. Dopiero
ponowne naciœniêcie przycisku
wy³¹czy alarm.
Jeœli alarm z tej samej przyczyny w³¹czy siê cztery razy, wówczas wejœcie alarmowe, które powodowa³o
alarm zostanie zablokowane. Zapobiega to ci¹g³emu alarmowaniu w przypadku awarii wy³¹cznika
krañcowego drzwi lub czujnika.

W£¥CZENIE ZAMKA CENTRALNEGO W CZASIE JAZDY
Je¿eli w czasie jazdy zostanie naciœniêty
przycisk pilota, zamek centralny zostanie zamkniêty.
Naciœniêcie przycisku
lub zgaszenie zap³onu otwiera zamek centralny.
Zamek centralny automatycznie zamyka siê 8sek. po uruchomieniu zap³onu /funkcja programowana jest na
¿yczenie klienta/. Jeœli po w³¹czeniu zap³onu zostan¹ otwarte drzwi od strony kierowcy przed up³ywem
8sek., zamek centralny nie zamknie siê automatycznie.
DWUETAPOWE OTWIERANIE DRZWI POJAZDU
Jeœli po wy³¹czeniu alarmu odryglowuj¹ siê tylko drzwi kierowcy a reszta drzwi nie, mo¿na ustawiæ w
parametrach alarmu /instalator/ funkcjê dwuetapowego otwierania centralnego zamka. Wówczas przy
wy³¹czaniu alarmu odryglowane zostan¹ od razu wszystkie drzwi /ma to miejsce w pojazdach
posiadaj¹cych funkcjê dwuetapowego otwierania drzwi np. pojazdy z rynku amerykanskiego /.
Nale¿y zwróciæ uwagê, iz ka¿de naciœniêcie przycisku
, gdy alarm jest rozbrojony, niezale¿nie od
ustawienia parametrów, powoduje wygenerowanie impulsu otwieraj¹cego.

7

tytan ds200
od ver. 4002

STAN WARSZTATOWY /np. POJAZD pozostawiamy w warsztacie/
W przypadku koniecznoœci pozostawienia pojazdu w warsztacie mo¿na alarm zablokowaæ. Nie musimy
wówczas informowaæ obs³ugi warsztatu o zainstalowanym systemie alarmowym, poniewa¿ pojazd nie jest w
tym stanie chroniony i zawsze go mo¿na uruchomiæ.
By wprowadziæ alarm w stan warsztatowy nale¿y:
1. w³¹czyæ zap³on
2. 7 razy nacisn¹æ przycisk autoryzacji PA /w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10sek./, dioda LED b³yœnie, tryb
warsztatowy w³¹czy siê.
W trybie warsztatowym ka¿dorazowa próba w³¹czenia alarmu bêdzie koñczy³a siê tylko zamkniêciem
centralnego zamka / pilot fabryczny/ i 3-krotnym dŸwiêkiem syrenki.
By wy³¹czyæ tryb warsztatowy nale¿y:
1. w³¹czyæ zap³on
2. 7 razy nacisn¹æ przycisk autoryzacji PA /w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10sek./, dioda LED b³yœnie, tryb
warsztatowy wy³¹czy siê.

ZAMYKANIE ZAMKÓW DRZWI BEZ W£¥CZANIA ALARMU
Aby zamkn¹æ zamki drzwi pojazdu za pomoc¹ pilota TYTAN i nie w³¹czyæ (uzbroiæ) systemu
alarmowego, nale¿y przy wy³¹czonym alarmie (dioda LED nie œwieci) nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski
i
pilota. Aby otworzyæ zamki drzwi nale¿y nacisn¹æ przycisk
pilota.
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FUNKCJA PANIC
By w³¹czyæ funkcjê PANIC gdy alarm jest w³¹czony /czuwa/, nale¿y nacisn¹æ jednoczeœnie
i
przyciski
pilota. Syrenka w³¹czy siê na 30sek. i zaczn¹ b³yskaæ kierunkowskazy. Naciœniêcie przycisku pilota wy³¹czy
funkcjê PANIC. Naciœniêcie
wy³¹cza PANIC oraz wy³¹cza alarm i otwiera pojazd.

SYGNALIZACJA ROZ£ADOWANEJ BATERII W PILOCIE
Przy wy³¹czaniu alarmu, 3-krotny b³ysk œwiate³ kierunkowskazów sygnalizuje spadek napiêcia baterii
w pilocie. Wówczas s³ab¹ bateriê nale¿y wymieniæ na now¹, gdy¿ dalsze u¿ywanie pilota spowoduje
skrócenie jego zasiêgu, a¿ do ca³kowitej utraty kontaktu z alarmem.
UWAGA!
W przypadku gdy pilot bêdzie przez d³u¿szy czas w niskiej temperaturze, wówczas alarm mo¿e zasygnalizowaæ obni¿one napiêcie baterii w pilocie.
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AWARYJNE WY£¥CZENIE ALARMU KODEM PIN
System alarmowy tytan DS200 wyposa¿ony jest w funkcjê awaryjnego wy³¹czania alarmu /np. gdy jest
uszkodzony pilot/.
Aby awaryjnie wy³¹czyæ alarm wykorzystuj¹c kod PIN nale¿y:
1. Otworzyæ kluczykami drzwi pojazdu /alarm siê w³¹czy/
2. W³¹czyæ zap³on /przekrêciæ kluczyk w stacyjce/
3. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk autoryzacji PA, do momentu gdy dioda LED zacznie szybko b³yskaæ
4. Puœciæ przycisk autoryzacji
5. Gdy dioda LED jest w³¹czona, nacisn¹æ przycisk autoryzacji tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra kodu
PIN. Po 3sek. od wprowadzenia pierwszej cyfry kodu, dioda LED zgaœnie i zapala siê ponownie.
6. Powtórzyæ czynnoœci /pkt. 5/ dla pozosta³ych trzech cyfr kodu. Je¿eli kod jest prawid³owy, to po
wprowadzeniu 4-tej cyfry, alarm wy³¹czy siê i przejdzie w tryb warsztatowy.
Je¿eli kod jest prawid³owy, alarm wy³¹czy siê i przejdzie w tryb warsztatowy
UWAGA! Mo¿na podj¹æ 3 próby wpisania kodu.
Alarm pozostanie tak d³ugo w trybie warsztatowym, dopóki nie zostanie przeprowadzona procedura
wy³¹czenia trybu warsztatowego /patrz str.6/.
UWAGA!
Jeœli kod fabryczny /1111/ nie zosta³ zmieniony mo¿na awaryjnie wy³¹czyæ alarm tak¿e w poni¿szy
sposób:
1. w³¹czyæ zap³on
2. 7 razy nacisn¹æ przycisk autoryzacji PA /w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10sek/.
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PROGRAMOWANIE PRYWATNEGO KODU PIN (KOD FABRYCZNY = 1 1 1 1)
Aby zaprogramowaæ swój w³asny prywatny kod PIN awaryjnego wy³¹czenia alarmu:
1. Wprowadziæ alarm w tryb warsztatowy (patrz strona 6 )
2. W³¹czyæ zap³on
3. Nacisn¹æ przycisk autoryzacji PA/monta¿ysta alarmu wska¿e miejsce ukrycia przycisku/
4. Przytrzymaæ naciœniêty przycisk a¿ dioda LED zacznie szybko b³yskaæ
5. Puœciæ przycisk / dioda LED zgaœnie/
6. Gdy dioda LED w³¹czy siê, nacisn¹æ przycisk autoryzacji tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra kodu
/fabrycznie kod jest ustawiony na 1111/
• po ka¿dym naciœniêciu przycisku, dioda LED przygasa na chwilê
• je¿eli w ci¹gu 5sek. /gdy dioda LED jest w³¹czona/ nie zostanie naciœniêty przycisk, funkcja
programowania zostanie anulowana /dotyczy to ka¿dej cyfry kodu, zakres cyfr od 1 do 9/
• je¿eli w ci¹gu 3sek. nie zostanie naciœniêty kolejny raz przycisk, dioda LED wy³¹czy siê na ok. 3sek. i po
chwili w³¹czy siê ponownie
7. Powtórzyæ czynnoœæ /pkt.6/ dla pozosta³ych 3 cyfr kodu
• je¿eli kod jest prawid³owy, syrenka zasygnalizuje to 3-krotnym dŸwiêkiem
8. Gdy dioda LED w³¹czy siê ponownie, powtórzyæ czynnoœci /pkt. 6 i 7/, naciskaj¹c przycisk
odpowiedni¹ iloœæ razy /podaæ nowy kod/
9. Po wprowadzeniu nowego kodu, alarm potwierdzi wybrane cyfry b³yskami diody LED, a syrenka
zasygnalizuje to krótkim dŸwiêkiem /na pocz¹tku wyœwietlania ka¿dej cyfry/
• po wyœwietleniu ostatniej, czwartej cyfry kodu i up³ywie 2sek., syrenka zasygnalizuje 3-krotnym dŸwiêkiem
koniec programowania i alarm wy³¹czy trybUWAGI
warsztatowy
I ZMIANY
1. System alarmowy mo¿e potwierdziæ dŸwiêkiem syrenki w³¹czenie lub wy³¹czenie alarmu /standardowo nie potwierdza/.
Korzystanie z g³oœnego potwierdzania dŸwiêkiem syrenki mo¿e mieæ miejsce tylko w krajach, gdzie nie obowi¹zuj¹ przepisy
Regulaminu 97EKG ONZ.
W przypadku korzystania z g³oœnego potwierdzania dŸwiêkiem syrenki w krajach, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Regulaminu
97EKG ONZ, wi¹¿e siê z utraceniem homologacji na System Alarmowy TYTAN DS200.
2. Proszê zapoznaæ siê z miejscem zamontowania przycisku autoryzacji PA.
3. Proszê niezw³ocznie zaprogramowaæ osobisty kod PIN po monta¿u alarmu.
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marka
nr nadwozia:
nr rejestracyjny:

Imiê:
adres:

Przegl¹d gwarancyjny po 2 latach eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

Przegl¹d gwarancyjny po 4 latach eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

data, piecz¹tka, czytelny podpis

Przegl¹d gwarancyjny po 3 latach eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

typ:

Przegl¹d gwarancyjny po 1 roku eksploatacji

PRZEGL¥DY GWARANCYJNE

DANE POJAZDU

Nazwisko:

piecz¹tka, czytelny podpis

W£AŒCICIEL POJAZDU

DATA MONTA¯U

(21)

NR SERYJNY

KARTA GWARANCYJNA
homologacja nr

SPRZEDAWCA-MONTA¯YSTA-GWARANT

tytan DS200

TYP URZ¥DZENIA

hologram

Gwarant/Producent: DIGITAL SYSTEMS Sp. Jawna, 84-230 Rumia, ul. Sêdzickiego 57

Szanowny Kliencie,
Dziêkujemy za zakupienie produktu firmy DIGITAL SYSTEMS i gwarantujemy jego sprawne dzia³anie
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs³ugi.
W przypadku koniecznoœci skorzystania z us³ug serwisu gwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie siê ze
sprzedawc¹ b¹dŸ Autoryzowanym Instalatorem. Wykaz Autoryzowanych Instalatorów mo¿na znaleŸæ na
naszej stronie internetowej /www.digitalsystems.com.pl/ .
TWOJA GWARANCJA
Ni n i e j s z a gw aranc j a d otyc zy pro d u k t u f ir m y DI GI TA L SY S T EM S, d o kt ó re go j ¹ d o³¹ c zono
w momencie zakupu, pod warunkiem, ¿e zakupu dokonano w obszarze gwarancyjnym.
Firma DIGITAL SYSTEMS zapewnia, ¿e produkt wolny jest od wad materia³owych i konstrukcyjnych
i udziela na niego 60 miesiêcznej /5 letniej/ gwarancji. Okres gwarancyjny na syrenê alarmow¹ i piloty
wynosi 12 m-cy.
I)60 miesiêczna gwarancja zostanie uznana pod warunkiem dokonywania corocznych /p³atnych/
p r zeg l ¹dó w k o n t r o l n yc h , p ot wi e r dzo n yc h pie c zêci¹ f irm ow ¹ Au t oryzow an ego In s tal a to r a ;
II)Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana bezp³atnie w mo¿liwie najkrótszym czasie, nie
pr zekr ac zaj ¹cy m 14 dni robo czych, li cz¹c od dnia p rzy jêci a urz¹ dzeni a d o napr aw y /p o
przedstawieniu wa¿nej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu/;
III) Karta gwarancyjna jest wa¿na, je¿eli sporz¹dzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera
nas t ê p u j ¹ce da n e : t y p ur z¹ d zeni a , num e r s e ryj n y , da t ê sp r zeda ¿ y o raz p i e c zê æ i po d p is
sprzedaj¹cego.
Je¿eli w okresie gwarancyjnym /liczonym od daty zakupu/ produkt zostanie uznany za wadliwy firma
DIGITAL SYSTEMS lub Autoryzowany Instalator w obszarze gwarancyjnym dokona bezp³atnej naprawy lub
/wed³ug uznania DIGITAL SYSTEMS/ wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych czêœci w oparciu
o warunki zamieszczone poni¿ej.
Gwarancja ta nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cychz
niezgodnoœci towaru z umow¹.
WARUNKI GWARANCJI
1.Gwarancja obowi¹zuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Gwarancja bêdzie respektowana wy³¹cznie z wa¿nym dowodem zakupu dostarczonym wraz
z reklamowanym produktem. DIGITAL SYSTEMS i Autoryzowani Instalatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do
odmowy œwiadczenia bezp³atnego serwisu w przypadku braku dokumentów, o których mowa powy¿ej,
lub jeœli informacje w nich zawarte s¹ niekompletne albo nieczytelne.
3.Gwarancja nie bêdzie respektowana gdy typ urz¹dzenia lub numer seryjny umieszczony na
produkcie zosta³y zmienione, zamazane, usuniête lub zatarte.
4.Gwarancja nie bêdzie respektowana gdy plomba zabezpieczaj¹ca umieszczona na urz¹dzeniu
zostanie usuniêta lub uszkodzona.
5. Gwarancja dotyczy samego urz¹dzenia, a nie sposobu jego monta¿u.
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a)naprawy b¹dŸ wymiany czêœci lub podzespo³ów wynikaj¹cej z ich naturalnego zu¿ycia;
b)czêœci zamiennych /czêœci przewidzianych do okresowej wymiany, takich jak baterie, bezpieczniki, itp./;
c)uszkodzeñ produktu bêd¹cego nastêpstwem:
I) u¿ywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
II) instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcj¹ monta¿u;
III)napraw przeprowadzanych przez osoby nie bêd¹ce pracownikami DIGITAL SYSTEMS
lub Autoryzowanego Instalatora;
IV) zmian lub przeróbek bez uprzedniej zgody DIGITAL SYSTEMS;
V) zaniedbania;
VI) wypadków, po¿aru, dzia³ania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi,
nadmiernego gor¹ca, wy³adowañ elektrycznych oraz dzia³ania jakichkolwiek si³ zewnêtrznych i uderzeñ.
7.DIGITAL SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku w³amania lub kradzie¿y
pojazdu.
WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA
Za wyj¹tkiem powy¿szych postanowieñ DIGITAL SYSTEMS nie udziela gwarancji dotycz¹cych jakoœci
produktów. Jeœli powy¿sze wy³¹czenie nie jest dopuszczone lub w pe³ni dopuszczone przez obowi¹zuj¹ce
prawo, DIGITAL SYSTEMS zastrzega sobie prawo wy³¹czenia lub ogranicza swoje umowy gwarancyjne do
maksymalnych granic dopuszczonych przez obowi¹zuj¹ce prawo. Jedynym zobowi¹zaniem DIGITAL
SYSTEMS, wed³ug tej gwarancji jest naprawa lub wymiana produktu zgodnie z warunkami niniejszej
gwarancji. DIGITAL SYSTEMS nie odpowiada za straty lub zniszczenia zwi¹zane z produktami, serwisem,
gwarancj¹ lub inne, ³¹cznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi.
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