INTRODUÇÃO • PRESENZA BASICO
PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto com a garantia NEW SYSTEM, sinônimo de confiabilidade e satisfação.
O PRESENZA BASICO é um sistema de prevenção Antifurto e Anti-roubo para motos de todos os estilos, com as seguintes
características:
• BLOQUEIO DO MOTOR: em caso de roubo, dispara a sirene e logo após inicia o bloqueio inteligente;
• MODO DE PRESENÇA: ao se afastar da moto o alarme ativa automaticamente;
• SENHA DE SEGURANÇA NUMÉRICA: possibilita desativar o sistema através da ignição da moto.

ACOMPANHA O KIT
• Módulo Central
• 1 Controle remoto de
presença
• Chicote para instalação
• Sirene dedicada
• Manual de instruções
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Assistência Técnica:

Asstec - 11 4657-4172
Vivo - 11 99928-4825
Oi - 11 95755-6217
asstec@newsystem.com.br

PRESENZA BASICO

é sempre um grande prazer atender você!

Alarme de presença para moto

Termo de Garantia

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Você acaba de adquirir um produto New System, garantido por vinte e quatro meses,
incluídos os três meses assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor a contar da data da
compra e com o certificado de garantia devidamente preenchido.
Este equipamento instalado e usado nos padrões deste manual ajudará na proteção de
seu veículo.
A garantia do produto é contra defeitos de: projeto, fabricação e componentes
defeituosos.
No caso de transferência de propriedade do equipamento, a nota fiscal de compra terá
que ser anexada ao certificado de garantia; o prazo da garantia não se altera.
A garantia fica invalidada quando: o equipamento for violado, inadequadamente instalado,
infiltração de água, ações da natureza, acidentes, quedas e mau uso.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. As
soluções constantes neste termo são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. A empresa
não se responsabiliza por roubos ou furtos ou quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive
lucro cessante, especiais, incidentais ou conseqüências seja com base em contrato, ato ilícito,
prejuízo ou outro evento.

SINTOMA

Controle
Remoto
não atua

Alarme não entra
em programação

Nome do comprador:
End.:
UF:

/

/

N.º de Série:

Modelo:

Defeito apresentado:
Revendedor:

Ano:

Modelo:

Veículo:
Data da Venda:

CEP:

Nota Fiscal N.º:

Alarme dispara
ou bloqueia
com a moto
em movimento

SOLUÇÃO
Ative o controle remoto - Item 2

Bateria do controle sem carga

substitua a bateria do controle

Fio ignição (azul) ligado errado

Veja ligação esquema item 1

Tempo da chave de ignição
ligada/desligada esgotado

Desligue e ligue novamente a chave
de ignição

Fio Preto/branco sem contato
com o negativo

Certificado de Garantia
Cidade:

CAUSA
Controle remoto desativado

Alarme posicionado próximo
ao sistema de ignição da moto

encostar o fio em uma superfície
metálica sem isolação
Instale o alarme afastado
do sistema de ignição da
moto

Controle com bateria fraca

substitua a bateria do controle

Controle remoto desligado

ligue o controle remoto - Item 2

1-DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
PRESENZA
BASICO

ATENÇÃO

Manter o alarme instalado
com este lado para cima

IMPORTANTE !
Sempre fixar a central do alarme
em chicotes da moto ou
partes plásticas .
PRESENZA
BASICO

Relé de
Partida

Sanfona de proteção
contra infiltração
de água

Bloqueio
do Motor
de Partida
Módulo Impermeável

Saída do Chicote

Chave Geral*

Fio sirene
Conector
Sirene

Fusível 15A
VERMELHO
Ligar no Porta
Fusíveis

PRETO (Negativo)

VERMELHO (+12volts)
+

VERDE

Terra

VERDE
PRETO/BRANCO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• Tensão de operação: De 10v a 15v

_

Bateria

Terra

Fio PROG (Sinal negativo).

AZUL

Ignição

Modo Normal: 7mA
Modo Econômico: menos de 1mA
• Sirene dedicada:
Não ligar em 12v
10A
• Relê de Bloqueio:
ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LITHIUM 3V
• Controle Remoto:
(CR2032) SUBSTITUIR A CADA 4 meses
FREQÜÊNCIA DE 433,92MHZ
• Consumo Central:

2-FUNÇÕES DO CONTROLE
COMO ATIVAR O CONTROLE : pressione o botão do controle por 1 segundos e solte-o
uma piscada liga o controle.
COMO DESATIVAR O CONTROLE : pressione o botão do controle por 3 segundos e
solte-o duas piscadas desliga o controle.
SUGESTÃO DE USO: desative o controle remoto sempre que a moto for ficar
estacionada por mais de 24 horas. Ative o controle com uma piscada ao retornar a
moto.

ATENÇÃO!
*Instalador informe sempre ao usuário a localização
da chave geral (porta fusível) e sua função

5-PROGRAMAÇÕES ATRAVÉS DO FIO PROG
5.1 - DESABILITAR O ALARME : Com a ignição ligada aterre o fio PROG por 2
segundos e solte, 2 bips confirma a função (Utilize está função caso perca o
controle ou tenha esquecido a chave de segurança);
5.2 - HABILITAR O ALARME : Com a ignição ligada aterre o fio PROG por 2 segundos
e solte, 1 bip confirma a função;
5.3 - CODIFICANDO UM NOVO CONTROLE : ligue a ignição, aterre* o fio PROG durante
6 segundos, até ouvir 3 bips (confirma a função). Ao desaterrar o fio pressione o
botão do controle até ouvir um bip longo (confirma a gravação do controle).

3-FUNCIONAMENTO DO ALARME PRESENZA
Com a ignição da moto ligada e o controle afastado a uma distância de 15
metros o alarme Presenza entra em modo de antiassalto, dispara a sirene e inicia o
bloqueio inteligente.
Com a ignição da moto desligada (estacionada) e o controle afastado, o
alarme ativa automaticamente. Se a ignição for ligada, a sirene dispara e o
bloqueio é efetuado
Atenção: Recomendamos a troca da bateria do controle a cada 4 meses.

4-USANDO A SENHA DE SEGURANÇA
Caso necessite desabilitar ou habilitar o alarme através da senha de
segurança siga os seguintes passos:
1° Mantenha a ignição desligada por pelo menos 5 segundos;
2° Ligue e desligue a ignição pelo número de vezes do primeiro dígito;
3°Aguarde 4 segundos e novamente ligue e desligue a ignição pelo número de
vezes do segundo dígito.
4°Aguarde 4 segundos, o alarme confirma a função através dos bips:
1 bip Habilita o alarme.
2 Bips Desabilita o alarme.

5.4 - COMO CADASTRAR UMA NOVA SENHA

DE SEGURANÇA:

O alarme PRESENZA vem com a senha de segurança de fabrica número
23, é importante que este número seja alterado ao termino da instalação.
Para cadastrar a nova senha de segurança: Ligue a ignição aterre o fio
PROG durante 30 segundos a sirene vai emitir 5 bips consecutivos, desligue a
ignição e efetue o processo como no exemplo abaixo:
Gravando a senha de segurança 34.
Ligue e desligue a ignição 3 vezes para gravar o digito 3, aguarde 4 segundos e
novamente ligue e desligue a ignição 4 vezes para gravar o digito 4, após estas
seqüências aguarde um bip longo confirmando o sucesso da programação.

NOTA: O fio PROG fica inoperante se aterrado 15 segundos depois de ter ligado a
ignição (neste caso desligue e ligue novamente a ignição).
*Encostar o fio PROG em uma superfície metálica não isolada

