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2 - INTRODUÇÃO

Parabéns!!!

Você acaba de adquirir um sistema de alarme automotivo com tecnologia de ponta SMD, design arrojado, 
com circuitos microcontrolados inteligentes, ativados por controle remoto anti-clonagem, sistema de ultra-
som digital, sistema de Bloqueio/Antifurto, varias funções especiais e exclusivas, pensadas de forma 
simplificada, que facilitam a utilização e a instalação e dentro das normas estabelecidas pelas montadoras e 
pelo Contran, para não afetar a garantia do seu veiculo e preservar a segurança do proprietário.

Atenção !!!

Leia atentamente este manual para utilizar plenamente todos os recursos que seu Alarme HINOR 
oferece.

Este equipamento visa apenas dificultar o furto e/ou roubo do veículo, não 
necessariamente impedindo-o.
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Auxiliar/
FunçãoSmart Light



Função Bloqueio
Antifurto

 3 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle Remoto com tecnologia Rolling Code

- Pode ser instalado em: Carros, Utilitários, Nacionais ou Importados

- Exibe indicações visuais e sonoras para sinalizar que o sistema foi ativado ou desativado

- Cadastra até 8 controles remotos

- Função Pânico

- Função Localizador

- Reativação automática

- Memoriza o último estado do alarme

- Função de Check up dos sensores instalados

- Saída auxiliar (programável)

- Função Auto Lock

- Cancela (Momentâneo) o som de ativação e desativação da sirene

- Sistema de Ultra Som digital incorporado a central do alarme

- Cancela o Sensor de Ultra Som pelo controle remoto

- Cápsula do Ultra Som com LED indicador azul no lado do motorista

- Sinal negativo para levantamento dos vidros

- Acompanha sirene dedicada

- Função controle de som (ACC do Aparelho)

- Relé interno para bloqueio com sistema Antifurto

- Função Smart Ligth

(Função Exclusiva Hinor Alarmes).
- Se o miolo da chave for violado o alarme retrava a porta do motorista instantaneamente ocasionando o disparo do alarme*

*Depende da configuração do veículo e/ou módulos opcionais (Travas Elétricas)
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Auxiliar
Função Smart Light





Quando a função smart light** estiver acionada os faróis temporizam por 15 segundos  

** Depende de configuração no auxiliar ( fio cinza). 

Passo 1 -  Abrir o controle remoto. Desaparafusar os quatro parafusos na parte 
traseira do controle remoto (cuidas para não danificar o controle remoto);

Passo 2 -  Retire as baterias usadas e coloque as baterias novas, 
observando a polaridade da mesma;

Passo 3 -  Encaixe as tampas e parafusos novamente as duas partes 
do controle.
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Esta saída possibilita quatro tipos de acionamento, sendo configurada conforme item 5.6
  

(modelo G5)

Ÿ Gol/ Voyage e Saveiro - G6 e G7 (apenas com kit conforto original). Ligue o fio VD/PR ao pino 36 do 

conector de 73 vias do módulo original acima da caixa de fusíveis.

Ÿ UP! (apenas com travas elétricas originais) ligue o fio VD/PR no fio cinza com preto localizado no 

chicote da porta dianteira esquerda ( motorista).

7.4 - Fechamento automático VW (modelo G6, G7 e UP!)











5.9 - Não alterando as configurações do Alarme**
Com a porta aberta e a ignição ligada, mantenha pressionado o Botão Mestre até ouvir 4 bips 

consecutivos. Nenhuma configuração será alterada.

*Depende da configuração do veículo ou módulos opcionais. / **Configurações de Fábrica: Função Auto Lock Ativada, Função 
Rearme Automático Ativado, Função Pulso Contínuo Habilitada.

4.13 - Relatório o LED

Ao pressionar a tecla      do controle remoto, o LED do ultra-som indicará durante 10 segundos a 

causa do ultimo disparo.

2 piscadas do LED

Sensor de porta ou capô

3 piscadas do LED

Sensor de ultra som

4 piscadas do LED

Violação pela Fechadura

da porta do motorista*



(FIO VERMELHO)(FIO CINZA)

Saída do
Alarme

figura 02

Terra

Saída negativa

5.4 - Habilitando/Desabilitando o Rearme Automático
Com a porta aberta e a ignição ligada, mantenha pressionado o Botão Mestre até ouvir o 4º bip. A 
sirene emitirá um bip indicando que a função está habilitada e dois bips indicando que a função está 
desabilitada.

5.5 - Apagando os Controles Remotos da Memória do Alarme
Com a porta aberta e a ignição ligada, mantenha pressionado o Botão Mestre até ouvir o 5º bip. A 
sirene emitirá um bip de confirmação.

5.6 - Fechamento automático dos vidros*: Pulso contínuo, FIAT/ 

UNIVERSAL, VW (modelo G5) e VW (modelo G6, G7 e UP!).
Com a porta aberta e a ignição ligada, mantenha pressionado o Botão Mestre até ouvir o 6º bip. A 
sirene emitirá um bip para a função FECHAMENTO AUTOMÁTICO PULSO CONTÍNUO, dois bips 
para a função FECHAMENTO AUTOMÁTICO FIAT / UNIVERSAL , três bips para VW G5 e quatro bips 
para VW G6, G7 e UP!.

5.7 - Habilitando/Desabilitando o sistema de antifurto
Com a porta aberta e a ignição ligada, mantenha pressionado o Botão Mestre até ouvir o 7º bip. A 
sirene emitirá um bip indicando que a função está habilitada e dois bips indicando que a função 
está desabilitada.

5.8 - Configurando o fio cinza - Auxiliar / função Smart Light 
Com a porta aberta e a ignição ligada, mantenha pressionado o Botão Mestre até ouvir o 8º bip. A 
sirene emitirá um bip habilitando a função Auxiliar  e dois bips habilitando a função Smart Light (ver 
item 4.16 página 13).
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Utilizando o fio cinza como auxiliar

4.16 - Utilizando o fio cinza como função Smart Light

Ao ativar o alarme o mesmo produzirá um sinal negativo* (máximo de 200 mA) para acionamento 

dos faróis por 15 segundos, possibilitando melhor visualização em ambientes  com pouca 

luminosidade como garagens, estacionamentos... etc. (Ver item 5.8 página 16).

(configuração de fábrica)

* É necessário o uso de relê externo.

- Depende de configuração na 7ª função (página 22)



4.17 - Função Anti-assalto/Antifurto

 Em caso de assalto com o veículo em funcionamento, a função Bloqueio/Antifurto poderá ser ativada cada vez que 

abrir e fechar a porta* do motorista, ou qualquer porta que esteja interligada no interruptor principal (ver página 5.7 

página 16). O acionamento ocorre da seguinte forma:

 - Aos 45 segundos as setas começam a piscar;

 - Aos 90 segundos o aparelho desliga** e a sirene começa a tocar;

 - Aos 150 segundos a sirene para de tocar e ocorre o acionamento do relê de bloqueio interno. As setas continuam 

piscando até o início de um novo ciclo.

 - Aos 180 segundos inicia-se novo ciclo de disparo, intercalando a cada 60 segundos a sirene e 30 segundos somente 

as setas. 

Para desligar ou interromper o processo da função, é possível desativá-la pressionando a Chave Master.

 *o tempo para o bloqueio começa a contar no fechamento da porta;

**depende da configuração do veículo.

4.18 - Função Bloqueio/Antifurto

O modelo HA-21 possui um relé interno e permite realizar o bloqueio das seguintes maneiras:

WWW.HINOR.COM.BR
A L A R M E S

Bobina de ignição

IGNIÇÃO

Bloqueio do
positivo da bobina

Bomba de combustível

IGNIÇÃO

Bloqueio de
combustível

(NÃO RECOMENDADO)

Bloqueio do
motor de partida

Automático do motor de partida

 LED 
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