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BOLETIM TÉCNICO
Produto: Alarmes Padlock

ONE / EASY / START / PLUS / DUAL FIT / DUAL TECH / PREMIUM

Assunto: Como desativar o alarme pelo código de segurança,
cadastrar o controle remoto e habilitar a função presença.
Data: 29/04/2016
DESATIVAR O ALARME PELO CÓDIGO DE SEGURANÇA:
O código de segurança personalizado possui 2 dígitos, esse
pode ser encontrado na etiqueta branca colada nas costas e
dentro da central de alarme.
1 - Com o alarme em disparo ligue e desligue a ignição a
quantidade de vezes do 1º código (o led do ultrassom que esta
colado no para-brisá irá apagar quando iniciar a sequência do
primeiro código).
2 - Quando o led voltar a piscar de imediato deve ligar e desligar a
ignição a quantidade de vezes do 2º código.
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CADASTRAR CONTROLE REMOTO:
O alarme não pode esta disparando para cadastrar os controles
remotos
1 - Abra e mantenha aberta a porta do motorista.
2 - Ligue e desligue a ignição do veículo por 4 vezes dentro de no
máximo 10 segundos (mantenha a ignição desligada na 4ª vez).
3 - Mantenha pressionado o botão cadeado fechado por mais de
3 segundos ou 1 toque rápido no botão “pânico/auxiliar” do
controle remoto.
HABILITAR FUNÇÃO PRESENÇA DO ALARME:
Apenas as versões PADLOCK PLUS/DUAL FIT/DUAL TECH E
PREMIUM possuem a função presença.
1 - Com alarme desativado e ignição desligada mantenha o botão
cadeado fechado e botão “pânico/auxiliar” do controle remoto
pressionados até a sirene do alarme emitir 3 bips confirmando
que a função foi habilitada.
* Se o alarme não emitir os 3 bips com até 15 segundos dos
botões pressionados, solte os botões e repita o procedimento.
** Para desativar a função presença: com alarme desativado e
ignição desligada mantenha o botão cadeado aberto e botão
pânico/auxiliar do controle remoto pressionados até a sirene do
alarme emitir 6 bips confirmando que a função foi desabilitada.

Devido as constantes atualizações dos veículos e dos produtos
em caso de dúvidas, verificar nossos canais de comunicação:
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www.olimpus.com.br

ATENÇÃO:

!

Para evitar danos ao veículo,
ultilizar sempre um multímetro.

