«Блок комфорту CWM-400 GSM»
Додатковий блок комфорту з GSM зв'язком
Працює з авто:

Opel: Insignia, Zafira c, Astra j
Chevrolet: Cruze, Orlando, Aveo Sonic, Tracker
(Версія прошивки V1.0)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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1. Призначення
Блок комфорту CWM-400 GSM призначений для контролю за станам автомобіля в комплексі зі
штатною охоронною системою, а так само для віддаленого управління деякими системами авто.

2. Основні переваги додаткового блоку комфорту.


















Доводчик вікон (крім AVEO, Tracker)
Можливість віддаленого запуску двигуна (необхідна наявність додаткового модуля запуску)
Можливість віддалено (через SMS) зчитувати і змінювати всі налаштування системи
Призначення кожного ключа запалювання свого телефонного номера
Функція автоматичне включення підігріву сидіння
Немає необхідності платити за мобільний інтернет
Немає зайвих брелоків на ключах
Використання будь-якого мобільного телефону
Неможливість сканувати код відкриття, як це відбувається c звичайними сигналізаціями
Можливість самостійної установки
2х-зонний датчик удару
Автоматичне замикання дверей на швидкості понад 25 км / год
Безшумна постановка на охорону
Світлове підтвердження спрацьовування датчика удару
Пам'ять зон спрацювання
Управління відкриттям багажника з тимчасовим відключенням датчиків і каналу охорони капот
/ багажник
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3. Можливості













o
o
o

Здійснювати відбій сторонніх дзвінків
Автоматичне закриття вікон при постановці на охорону
Відкриття багажника за допомогою кнопки центрального замка на панелі приладів
Управління відкриттям передніх вікон (режим провітрювання)
Автоматичне замикання дверей на швидкості понад 25 км / год. (Програмується)
Автоматичне включення підігріву сидіння
Підключення 2-х власників
Можливість вмикати-вимикати звукові підтвердження (програмується)
Видалення кодів DTC за допомогою SMS
Попереджувальні SMS повідомлення:
o
Якщо забули закрити двері
o
Якщо забули закрити капот або багажник
o
При відкритті дверей в режимі охорони
o
При відкритті капота або багажника в режимі охорони
o
При спрацьовуванні датчика удару попереджувальної зони
o
При спрацьовуванні датчика удару зони тривоги
Віддалене керування системою з мобільного телефону власника, на все команди у відповідь
система інформує про результати їх виконання:
Поточний стан системи
Зчитування і зміна всіх налаштувань через SMS
Виклик SMS файлу довідки

4. Підготовка системи до роботи, настройка SIM-карти
Підготовка охоронної системи до роботи полягає в налагодженні SIM-карти.
На SIM-карті повинен бути позитивний баланс і відключена перевірка PIN-коду. Для відключення PINкоду вставте SIM-карту в мобільний телефон, в настройках безпеки
вибираєте опцію відключення запиту PIN-коду.
А так же, вам необхідно зберегти три номери на SIM-карті. Телефонні номери повинні бути записані з
кодом країни, наприклад, для Україна через +380 *********.






У першій клітинці пам'яті SIM-карти прописуєте телефонний номер власника першого ключа в
міжнародному форматі (прим. +3801234567) і зберігаємо його під ім'ям "1" (при використанні
ключа "першого власника" система буде підтримувати зв'язок тільки з тел номером
користувача "першого власника ").
У другій комірці пам'яті SIM-карти прописуєте телефонний номер власника другого ключа в
міжнародному форматі (прим. +3801234567) і зберігаємо його під ім'ям "2" (при використанні
ключа "другого власника" система буде підтримувати зв'язок тільки з тел номером користувача
"другого власника ").
У третій осередку пам'яті SIM-карти пропишіть номер перевірки балансу SIM-карти охоронної
системи. Наприклад якщо ви використовуєте в системі SIM-карту «Київстар» то в осередку 3
зберігаєте * 111 # під ім'ям 3
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номер
осередки

Назва
осередки

приклад
вмісту
осередки

опис

1

1

+ 380xxxxxxx

Телефонний номер користувача першого ключа

2

2

+ 380xxxxxxx

Телефонний номер користувача другого ключа

3

3

Приклад * 111
#

Код запиту балансу для відповідного оператора. 5
символів

якщо ви один користувач тоді можна прописувати однаковий номер в першу і другу осередок simкарти.

важливо! У уникнення виходу з ладу GSM модуля зняття і установка SIM-карти проводиться тільки
при відключеному харчуванні.

підключіть CWM-400 GSM до OBD2 роз'єму. Після підключення приблизно через 30 секунд на
телефон власника перейде стартове sms-повідомлення. У ньому вказуються настройки системи,
баланс карти і допоміжна інформація. Система повністю готова до роботи.

5. Відповідь на вхідні дзвінки
При вхідному дзвінку "CWM-400 GSM" звіряє номер вхідного абонента з номером власника. Якщо
номери співпадають, слід авто-підняття трубки. Якщо номери не збігаються, то відбувається скидання
лінії.
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6. Відправка сигнальних SMS-повідомлень
Охоронна система може генерувати і відправляти сигнальні SMS повідомлення. Повідомлення
відправляються за наявності тих чи інших подій.
Текст SMS повідомлень і події, при яких вони відправляються, представлені в таблиці нижче.

Сигнальні SMS повідомлення

опис

SMS повідомлення
CWM 400 GSM v1.0
Dlja poluchenija SMS kommand i nastroek
otprav'te SMS so slovom Help
Stng xxxxx
Balans: Na schetu: xxx grn.
autochip.com.ua
!! zabyli zakryt dver !!
Balans:
Na schetu: xxx grn.
!! zabyli zakrit kapot / bagazhnik !!
Balans: Na schetu: xxx grn.
!! datchik udara zona-1 !!
Balans: Na schetu: xxx grn.
!! datchik udara zona-2 !!
Balans: Na schetu: xxx grn.
!!! proniknovenie !!!
Balans: Na schetu: xxx grn.

стартове SMS-повідомлення при включенні
живлення системи

Якщо при постановці на охорону яка-небудь двері
були не зачинені.
Якщо при постановці на охорону капот або багажник
були не закриті.
Спрацювала попереджувальна зона датчика удару в
режимі охорони
Спрацювала зона тривоги датчика удару
в режимі охорони
Якщо спрацювали датчики відкритих дверей капота
або багажника в режимі охорони

7. SMS-команди
SMS-команди необхідні для перевірки стану і управління системою. Відправивши SMS-повідомлення з
необхідним, словом-командою приходить відповідь від системи CWM-400 GSM.
Тексти SMS повідомлень відповідей представлені в таблиці нижче.

Відповіді на SMS-команди

SMS команда
Soft
Balans або Bal
Stng 11110

Help

Приклад відповіді SMS повідомлення
software v 1.0
hardware v 1.1
Balans: Na schetu: 21 grn.
autoelectronica.zp.ua
Settings Ok
stng:
bezshum postanovka 1
zvyk ne zakr dver. kap. bag. 1
zvyk datchika udara 1
zvyk esli bila srabotka 1
zakritie dverei> 25km / ch 0
1
sms kommandy:
stng xxxxx - nastrojki sistemy,
bal - proverka balansa,
help - sms spravka,
? - sostojanie sistemy
bolee detalno na autoelectronica.zp.ua
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? або Sost

Start

2
komand nastroek stng:
stng xxxxx
1x bezshum postanov 1
2x zvyk ne zakr kap bag 1
3x zvyk datchika udar 1
4x zvyk bila srabot 1
5x zakr dverei> 25km / ch 0
Sostojanie:
regim ohrany
zashiganie vykl
dveri zakryty
kapot bagazhnik zakryt
balans:
Na rahunku: 8.20 grn.
ENGEN START OK
Eng-T * C 24
ENGEN STOP
Eng-T * C 66

Кdtc
Lock або lock
reset

START FAULT
Snata s ohrani
ruchnik opushen
DTC KILL OK
regim ohrany

Стартове СМС +
Error !!! or Reset !!!

reset_all

Стартове СМС

Опис SMS-команд





Balans- SMS перевірка балансу на SIM-карті "CWM-400 GSM" при відправці SMS з текстом
Balans, balans або Bal - "CWM-400 GSM" надішле у відповідь SMS з балансом SIM-карти
охоронної системи. відповідь:
Balans: Na schetu: 21 grn.
Autochip.com.ua

o
o
o
o

Help - SMS файл-довідка при відправці SMS з текстом Help або help - "CWM-400 GSM"
надішле у відповідь два SMS-повідомлення. Перше з оперативної підказкою SMS-команд,
друге з оперативної підказкою SMS-налаштувань. відповідь:
SMS 1
stng xxxxx-nastroiki systemi: stng xxxxx - налаштування системи.
bal-proverka balansa: bal - перевірка балансу.
help-sms spravka: help - SMS довідка.
? -sostojanie sistemi:? - стан системи.

o

SMS 2
1x bezshum postanov 1 :безшумна постановка на охорону

o

2x zvyk ne zakr kap bag 1 : Звукове підтвердження не закриті капота багажника або двері

o
o

3x zvyk datchika udara 1 : Звукове підтвердження спрацьовування датчика удару
4x zvyk esli bila srabot 1 : Звукове підтвердження при відкритті авто про історії
спрацьовування датчиків.
5x zakr dverei> 25km / ch 0 : Закриття дверей при швидкості вище 25км / год і відкриття після
виключення запалення.



o
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.



? або Sost - SMS стан системи CWM-400 GSM. При відправці sms зі знаком? або текстом
Sost, sost - CWM-400 GSM надішле у відповідь SMS-повідомлення про те в якому стані
знаходиться система. відповідь:

o
o
o
o
o
o
o
o

rezhim ohrany- автомобіль знаходиться під охороною
snata s ohrany - автомобіль знято з охорони
zashiganie vykl- запалення вимкнене
zashiganie vkl -запалювання включено
dveri zakryty- двері закриті
dveri otkr -двері відкриті
kapot bagazhnik zakryt- капот або багажник закритий
kapot bagazhnik otkr -капот або багажник відкритий



Start або start- SMS команда для пуску двигуна CWM-400 GSM. При відправці sms Start або
start - CWM-400 GSM надішле у відповідь SMS-повідомлення про те в якому стані знаходиться
система автозапуску двигуна. (Необхідна наявність додаткового модуля запуску)
відповідь:


o

ENGEN START OK
Eng-T * C 24
- Двигун запущений вдало, температура двигуна при старт 24 градуса

o

ENGEN STOP
Eng-T * C 66

- Двигун зупинений, температура двигуна при зупинці 66 градуса

o

START FAULT - Відмова пуску двигуна (не проведено підготовка пуску для MT *)
Snata s ohrani - причина відмови пуску в тому що авто знято з охорони
ruchnik opushen - причина відмови пуску в тому що гальмо стоянки не активний (тільки для
МТ)
* МТ - механічна коробка передач



Kdtc або kdtc - SMS команда для видалення діагностичних кодів помилок двигуна (DTC). При
відправці sms Kdtc або kdtc - CWM-400 GSM дає команду двигуну для видалення кодів
помилок двигуна. Стирання DTC проводиться при включеному запалюванні.
відповідь:
DTC KILL OK



Lock або lock - SMS команда для віддаленої постановки режиму охорони. При відправці sms
Lock або lock - CWM-400 GSM дає команду постановки на охорону штатної системі, при цьому
закриваються дверні замки і вікон.
відповідь:

regim ohrany


reset - SMS команда для віддаленої перезавантаження робота програми CWM-400 GSM.
відповідь :
Error !!! or Reset !!!



reset_all - SMS команда для віддаленої перезавантаження радіо модуля і робота програми
CWM-400 GSM.
відповідь :
CWM 400 GSM v1.0
Dlja poluchenija SMS kommand i nastroek otprav'te SMS so slovom Help
Stng xxxxx
Balans: Na schetu: xxx grn.
autochip.com.ua
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8. Настройок системи за допомогою SMS



Stng xxxxxx - SMS настойки системи, при відправці SMS з текстом Stng xxxxxx або stng
xxxxxx, CWM-400 GSM надішле у відповідь SMS-повідомлення з настройками системи.

Віддалено за допомогою SMS змінювати можна все настройки системи в будь-якому, крім тривоги,
режимі роботи системи.
Для установки налаштувань потрібно відправити SMS повідомлення Stng xxxxxx
Де X номер комірки функції.
Стан функції встановлюється в «1» - включена або «0» - вимкнена
o

1x - безшумна постановка на охорону

o

2x - звукове підтвердження незакритий капота, багажника або двері

o

3x - звукове підтвердження спрацьовування датчика удару

o

4x - звукове підтвердження, при відкритті авто, про історію спрацьовування датчиків.

o

5x - закриття дверей при швидкості вище 25км / год і відкриття після виключення
запалення.

Наприклад необхідна така настройка:
1.
2.
3.
4.
5.

Безшумна постановка на охорону - Включена
Звукове підтвердження незакритий капота, багажника або двері - Виключена
Звукове підтвердження спрацьовування датчика удару - Включена
Звукове підтвердження, при відкритті авто, про історію спрацьовування датчиків - Виключена
Закриття дверей при швидкості вище 25км / год - Включена
(Після спрацьовування даної
функції можливе блокування кнопки багажника, для її розблокування необхідно просто
натиснути кнопку "Відкрити", або на ключі, або на передній консолі)

Відправляємо SMS-повідомлення Stng 10101
У відповідь система надсилає повідомлення про те, що налаштування прийняті, такого вигляду:
Settings Ok
stng:
bezshum postanovka 1
zvyk ne zakr dver. kap. bag. 0
zvyk datchika udara 1
zvyk esli bila srabotka 0
zakritie dverei> 25km / ch 1

таблиця функцій програмування
№
функція
1
безшумна постановка на охорону
2
звукове підтвердження не закриті капота, багажника або двері
3
звукове підтвердження спрацьовування датчика удару
4 звукове підтвердження, при відкритті авто, про історію спрацьовування
5
закриття дверей при швидкості вище 25км / год

ВКЛ
1
1
1
1
1

ВИКЛ
0
0
0
0
0
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9. Постановка системи на охорону штатним брелоком-передавачем







Вимкніть двигун, вийдіть з автомобіля і закрийте всі двері, капот і багажник.
Один раз натисніть і відпустіть кнопку замикання на брелоку-передавачі штатної системи.
Габаритні вогні автомобіля засвітяться один раз.
Відкриті вікна автомобіля почнуть закриватися.
Червоний світлодіодний індикатор на приладовій панелі автомобіля почне світитися, через 20
секунд світлодіодний індикатор почне блимати що означає режим охорони.

10. Зняття системи з охорони штатним брелоком-передавачем







Підійшовши до автомобіля, натисніть і відпустіть кнопку відмикання на брелоку-передавачі.
Система вимкне режим охорони.
Світлодіодний індикатор згасне.
Габаритні вогні автомобіля засвітяться два рази.
Після третього натискання кнопки відмикання водійське і переднє пасажирське вікна почнуть
відкриватися подальше натиснення на кнопку зупинить рухомі вікна і так по циклу. Дійшовши
до повного відкриття, вікна автоматично припинять рух.

11. Функція автоматичного управління підігрівом сидіння
Функція управління підігрівом додана з метою підвищення комфорту в холодну погоду. Авто-підігріву
включається за певним алгоритмом при температурі нижче 9 ° С. Час роботи і рівень підігріву
визначається забортної температурою і температурою салону. Повторний цикл підігріву відбувається
так - після того як було вимкнено запалення і відкривалася водійські двері включається таймер
очікування повторного включення. Час таймера 3 - 10 хв в залежить від температур двигуна і
навколишнього середовища, чим вище температури тим більше часів. При минулому таймері і
відкритті дверей цикл підігріву повториться. Простіше кажучи, автоматика просто підігріває вам
сидіння, не створюючи дискомфорту.
Мінімальний час роботи при прогрітому салоні і температури навколишнього середовища менше 11 °
С максим режим - 30 сек середній режим - 45 сек і мінімальний режим - 50 сек.
Максимальний час роботи при холодному салоні і температури навколишнього середовища менше 10 ° С максим режим - 100 сек середній режим - 145 сек і мінімальний режим - 180 сек.
Як увімкнути або вимкнути авто-підігріву проводитися за допомогою одночасного натискання кнопок
водійського і пасажирського підігріву сидінь при включеному запалюванні. Один звуковий
попереджувальний сигнал означає авто-підігрів вимкнений, два сигнали - включений.

12. Функція відкриття багажника
Для відкриття багажника необхідно натиснути на панелі приладів кнопку відкриття центрального замка
три рази протягом 2-х секунд. Якщо запалення вимкнене і центральний замок знаходиться у
відкритому стані, то для пробудження кнопки необхідно зробити одну з дій: натиснути педаль гальма,
включити аравійку або натиснути спочатку кнопку "закрити" і потім три рази кнопку "відкрити". Також
натискання на кнопки "відкрити" - "закрити" більше шести разів поспіль призведе до блокування на
деякий час цих кнопок з метою захисту.

13. Технічні характеристики
Напруга живлення постійним струмом 9 - 18 В.
Струм в режимі очікування 35мА.
Діапазон робочих температур -30 ... + 80 ° С.
Маса CWM-400 (GSM) 38 м
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15. Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін експлуатації пристрою становить 12 місяців з дня введення в експлуатацію.
Гарантійний ремонт здійснюється за рахунок виробника.
Технічне обслуговування протягом усього терміну служби і всі ремонтні роботи після закінчення
терміну гарантії здійснюються за рахунок споживача.
Транспортування пристрою до виробника і назад, для проведення гарантійного ремонту, здійснюється
за рахунок споживача.
Виробник залишає за собою право відмовити в здійсненні гарантійного ремонту в наступних випадках:
- Порушення правил зберігання та експлуатації;
- Виявлення механічних пошкоджень;
- Нанесення ушкоджень в результаті навмисних дій споживача;
- Нанесення ушкоджень, які спричинили влучення в середину пристрою
сторонніх предметів, рідин, комах;
- Внесення змін до конструкції пристрою;
- Виконання ремонту самостійно або із залученням сторонніх осіб уповноважених виробником;
- Нанесення ушкоджень в результаті транспортування;
- Перевищення гарантійного терміну експлуатації:
- При виявленні дефектів пристрою в рамках дії гарантійного
терміну необхідно звертатися до виробника за адресою: warranty@autoelectronica.zp.ua;
або по телефону: +38 (068) 4555405

Версія прошивки ______________________________

Виробник __________________________________

Дата ________________

підпис _________________
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