
Informacja o urządzeniu. 

 

Jest to nowoczesny system blokujący silnik (immobiliser) oraz pełniący funkcję sterownika 

centralnego zamka, który współpracuje ze smartfonem, zarówno wyposażonym w  system IOS jak i w 

system Android, bazujący na funkcji  Bluetooth  4.0 . 

System  zainstalowany w samochodzie zdalnie współpracuje z oprogramowaniem zainstalowanym w 

Twoim smart fonie,  automatycznie wyłącza blokadę silnika oraz zdalnie z komend ekranu, otwiera 

lub zamyka drzwi. 

Należy tylko pamiętać o włączonym Bluetooth w Twoim smart fonie. 

Funkcje systemu: 
1. Wsparcie Bluetooth 4.0 

2. Automatyczne blokowanie / odblokowanie silnika 

3. Sterowane z aplikacji otwieranie i zamykanie zamka centralnego 

4. Obsługa do 4 smartfonów 

5. Resetowanie awaryjne. 

6. Obsługa przy wsparciu Android i IOS 

 

Obsługa systemu. 
1.Pobierz aplikację "Esmar!" na swojego                  2: Po zainstalowaniu zgłosi się ekran aplikacji jak na 
smartfona. Włącz Bluetooth.                                        zdjęciu. Możesz wtedy dokonać  indywidualnych 
                                                                                             ustawień oraz sparować  swój smart fon z             
                                                                                             systemem blokady  i  zamka poprzez Bluetooth. 
 

                
 



3: Wyszukaj za pomocą Bluetooth swój                   4. Wprowadź hasło "0000" celem sparowania       
     system  zamontowany  w pojeździe.                           smartfona z systemem:                                                            
      
 

          
5.Zmień hasło na Twoje indywidualne.                      6. Wprowadź Twoja nazwę systemu.    

 



Opis funkcji 

1. Automatyczne odblokowanie lub zablokowanie immobilizera. 

Jeśli Twój smart fon ma włączony Bluetooth i jest sparowany z systemem ,nastąpi automatyczne 

odblokowanie lub zablokowanie funkcji immobilizera. Zasięg pracy to ok.10m od zainstalowanego 

systemu. Odległość mniejsza niż 10 m spowoduje odblokowanie immobilizera . Potwierdzi ten stan 

jednokrotne mrugnięcie świateł kierunkowskazów oraz piknięcie syreny (jeśli jest podłączona). 

Odległość większa niż 10 m spowoduje zablokowanie immobilizera. 

2. Awaryjne wyłączanie systemu. 

Przekręć kluczyk w stacyjce 10 x pozostawiając na ON. Kierunkowskazy mrugną jednokrotnie i piknie 
syrena (jeśli jest zamontowana). 
 

3. Zamknij/Otwórz zamek centralny za pomocą smartfona. 
 
Możemy sterować centralnym zamkiem za pomocą smartfona. 
Wybierz przycisk  "Uzbrojenie Arm" .Zamek centralny zamknie się . 
Wybierz przycisk "Rozbrojenie Disarm". Zamek centralny otworzy się. 
 
4. Informacja o zbyt niskim napięciu akumulatora: 
Gdy napięcie akumulatora będzie zbyt niskie dla poprawnego działania systemu, syrena będzie  
pikać 2 krotnie (o ile jest zamontowana), przypominając  właścicielowi  o naładowaniu akumulatora.  
 
Właściwości systemu. 
   W systemie zastosowano układ EC2541 Bluetooth 4.0 
   Częstotliwość to 2,4 GHz.  
   FSK / GFSK wykorzystuje transmisję dwukierunkową. 
 

Informacje techniczne: 

Napięcie pracy : DC12V 

Pobór prądu w stanie czuwania : 3mA 

Pobór prądu w czasie pracy : 25mA 

Moc: 0,3 W 

Zastosowano układ EC2541 Bluetooth 4.0 + EDR 

Zakres odbioru > = 10m 

Częstotliwość : 204 GHz 

Czas reakcji : <= 6s 

Temperatura pracy: + 85-40 C 

Sposób wyświetlania: APP na smart fonie 

 
 
 
 

 

 



 

Połączenie systemu. 
1. Czerwony przewód podłączyć do zasilania + 12V. 
2. Czarny przewód  podłączyć do masy.(-) 
3. Dwa zielone przewody podłączyć do blokowanego obwodu. 
4. Niebieski przewód (-) otwieranie zamka centralnego. Wyjście sygnału niskoprądowego.    
    Max.250mA. 
5.Pomarańczowy przewód (-) zamykanie zamka centralnego. Wyjście sygnału niskoprądowego. 
    Max.250mA. 
6. Dwa brązowe przewody podłączyć do kierunkowskazów. 
7. Biały przewód podłączyć do plusa po stacyjce.(+12V ACC). 
 
UWAGA! 

 

 Aby poprawnie podłączyć sterowanie zamka centralnego, zawsze należy stosować układ 

pośredniczący ,wykonany jak na rysunku po prawej stronie, zestawiony z dwóch przekaźników  

12V 20A. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Schemat podłączenia centralnego zamka. 

 



                                                           

 

Wygląd urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 


