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PRZYCISKI 

Przycisk 1:   

Przycisk 2:   

Przycisk 3:   

Przycisk 4:   

 

System alarmowy może obsługiwać do 4 pilotów. 

 

DIODA LED 

Dioda LED systemu alarmowego znajdująca się na desce rozdzielczej samochodu wskazuje 

stan alarmu w danej chwili: 

• Dioda stale świeci: alarm w trybie „valet mode” (udostępnienia samochodu 

usługodawcy) 

• Dioda migocze powoli: alarm włączony 

• Dioda migocze szybko: alarm przed włączeniem 

• Dioda migocze trzy razy i gaśnie na chwilę: alarm aktywowany przez sygnał od drzwi 

• Dioda migocze cztery razy i gaśnie na chwilę: alarm aktywowany przez sygnał 

czujnika 

 

AKTYWOWANIE ALARMU 

Nacisnąć jednokrotnie przycisk . Syrena wyda jeden sygnał dźwiękowy i światła 

zewnętrzne zamigają – oznacza to, że alarm został aktywowany. 

Jeśli syrena wyda trzy dźwięki oznacza to, że maska, bagażnik bądź drzwi nie zostały 

zamknięte dokładnie. 

 

AKTYWOWANIE ALARMU W TRYBIE CICHYM 

Nacisnąć przycisk  a następnie przycisk  w ciągu dwóch sekund. Światła zewnętrzne 

zamigoczą jednokrotnie, potwierdzając, że włączono alarm w trybie cichym. 

Aby na stałe dezaktywować dźwięki potwierdzające przy aktywowaniu alarmu, należy 

dezaktywować funkcję 3. 

 

DEZAKTYWOWANIE ALARMU 

Nacisnąć jednokrotnie przycisk . Syrena wyda dwa sygnały dźwiękowe i światła 

zewnętrzne zamigają dwa razy – oznacza to, że alarm został dezaktywowany. Drzwi zostaną 

odblokowane po 0.5 s lub 3.5 s (zob. wybór J2). 

Jeśli syrena wyda sygnał dźwiękowy i światła zamigoczą trzy razy to oznacza, że alarm został 

uruchomiony od ostatniego zabezpieczenia.  

AUTOMATYCZNE AKTYWOWANIE ALARMU 

Alarm zostanie automatycznie aktywowany po tym, jak wszystkie drzwi (wliczając maskę i 

bagażnik) zostaną zamknięte. Światła samochodu zamigoczą dwukrotnie, sygnalizując, że 

rozpoczęło się odliczanie. 

Otwarcie którychkolwiek drzwi w ciągu 30 sekund wyłączy funkcję automatycznego alarmu. 

Odliczanie rozpocznie się ponownie po zamknięciu ostatnich drzwi. 

Kiedy alarm jest aktywny, dioda LED na desce rozdzielczej będzie powoli migotać, 

sygnalizując, że pojazd jest chroniony. 
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Jeśli system zamykania drzwi i elektrycznie sterowane szyby są połączone z systemem 

alarmowym, po każdorazowej aktywacji systemu drzwi i okna będą automatycznie zamykane. 

Można wybrać ustawienie systemu, w którym alarm jest aktywowany automatycznie przy 

zamknięciu drzwi (zamknięte zostaną również okna). 

Osoba instalująca system powinna być świadoma, w jaki sposób właściciel chciałby 

wykorzystywać system. 

 

AUTOMATYCZNE PONOWNE AKTYWOWANIE ALARMU 

Alarm zostanie ponownie aktywowany 30 sekund po dezaktywowaniu go za pomocą pilota. 

 

TRYB „VALET MODE” (UDOSTĘPNIENIA SAMOCHODU USŁUGODAWCY) 

Tryb ten służy do bezpiecznego udostępniania samochodu usługodawcom (parkingowym, 

serwisom sprzątającym, mechanikom) 
WŁĄCZANIE PILOTEM 

Gdy alarm jest aktywny, nacisnąć na przycisk 3 i przytrzymać przycisk 4 przez trzy sekundy. 

Aby wyłączyć tryb „WALET MODE” należy powtórzyć czynność. 
WŁĄCZANIE PRZEŁĄCZNIKIEM RĘCZNYM 

1. Przekręcić kluczyk w stacyjce. 

2. Nacisnąć i przytrzymać przełącznik ręczny przez 6 sekund. 

Po wejściu w ten tryb jednym z powyższych sposobów dioda LED będzie stale świecić. Za 

pomocą pilota będzie można w dalszym ciągu kontrolować zamki, funkcję alarmu 

napadowego, elektryczne otwieranie bagażnika i funkcję trzeciego kanału. 

 

FUNKCJA ROZPOZNAWANIA KIEROWCY 

Po każdej aktywacji systemu alarmowego zapłon jest elektronicznie blokowany. 

Dezaktywacja alarmu powoduje automatyczne zwolnienie blokady zapłonu. Jeśli funkcja 

rozpoznawania kierowcy jest aktywna, dezaktywacja alarmu nie powoduje zwolnienia 

blokady zapłonu. 

Aby uruchomić silnik, właściciel musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez wykonanie 

poniższych kroków: 

1. Nacisnąć przycisk dezaktywacji alarmu. 

2. Bez przekręcania kluczyka w stacyjce dwukrotnie nacisnąć przełącznik ręczny. 

Możliwość uruchomienia silnika zostaje odblokowana. 

3. Przekręcić kluczyk w stacyjce, uruchamiając silnik.  

 

AKTYWOWANIE ALARMU Z POMINIĘCIEM CZUJNIKA 

Gdy samochód jest zaparkowany w miejscu hałaśliwym, narażonym na wstrząsy, z dużym 

ruchem ulicznym, można tymczasowo wyłączyć czujnik zewnętrzny, aby zapobiec przed 

fałszywym alarmom. Nacisnąć przycisk 1, aby włączyć alarm, po czym natychmiast nacisnąć 

przycisk 3. Czujnik zewnętrzny może reagować na: uderzenia i kontakt, ultradźwięki, 

naruszenie strefy obwodu, wybicie szyby, nachylenie. 

 

FUNKCJA ODNAJDYWANIA POJAZDU 

Aby zlokalizować swój samochód na parkingu, nacisnąć i przytrzymać przez 3s przycisk . 

Syrena wyda dźwięk 10 razy i światła zamigają 10 razy. Funkcja ta działa tylko, jeśli alarm 

jest aktywny. 
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FUNKCJA ELEKTRYCZNEGO OTWIERANIA BAGAŻNIKA 

Funkcja ta pozwala na otwieranie bagażnika za pomocą pilota. Nacisnąć przycisk 4 przez 

cztery sekundy. Bagażnik i samochód zostanie otwarty, a alarm dezaktywowany ( w 

ustawieniach domyślnych; użytkownik może wybrać, czy chce by alarm dezaktywował się po 

otwarciu bagażnika). Aby funkcja działała, pojazd musi być wyposażony w funkcję 

elektrycznego otwierania bagażnika. 

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED UPROWADZENIEM POJAZDU 

Funkcję tę można aktywować na cztery sposoby: pilotem, drzwiami od strony kierowcy, 

poprzez zapłon lub zdalny transmiter. 

Po aktywacji tej funkcji którymkolwiek ze sposobów: 

1. Światła zewnętrzne zamigają dwa razy i dioda LED będzie szybko migotać. 

2. Po 30 sekundach (od aktywacji) syrena będzie wydawać szybkie piknięcia i zapalą się 

światła wewnętrzne. 

3. 15 sekund później (45 sekund od aktywacji) silnik zacznie powoli gasnąć. 

4. Po kolejnych 15 sekundach (60 sekund po aktywacji) silnik przestanie działać i zamkną 

się blokady drzwi. Okna pozamykają się, a syrena wydawać będzie sygnał dźwiękowy. 
WŁĄCZENIE PILOTEM 

Gdy samochód jedzie lub ma włączony silnik, przytrzymać jednocześnie przyciski  i  na 

pilocie. 

Zalecamy noszenie kluczyków samochodu i pilota osobno. 

 

ANULOWANIE ZABEZPIECZENIA PRZED UPROWADZENIEM POJAZDU 
Niezależnie od sposobu włączenia zabezpieczenia, procedura jego anulowania zawsze 

wygląda tak samo: gdy samochód jedzie lub ma włączony silnik, nacisnąć jednokrotnie 

przełącznik ręczny. 

Jeśli funkcja kodu PIN jest aktywna, należy nacisnąć przełącznik ręczny określoną kodem 

PIN ilość razy. W przypadku zapomnienia kodu PIN należy wykonać procedurę „Resetowanie 

kodu PIN”, aby anulować zabezpieczenie przed uprowadzeniem pojazdu. Aby anulować 

zabezpieczenie nie trzeba czekać, aż włączy się syrena lub zgaśnie silnik samochodu – można 

to zrobić w dowolnym momencie. 

 

PROGRAMOWANIE ZAPAMIĘTYWANIA KODU PRZEZ PILOT 

1. Uruchomić samochód i nacisnąć przełącznik ręczny pięć razy. Syrena wyda trzy sygnały 

dźwiękowe potwierdzające wejście do trybu zapamiętywania kodu. 

2. Nacisnąć dowolny przycisk dla pierwszego kodu programu pilota. Syrena wyda jeden 

dźwięk. 

3. Nacisnąć dowolny przycisk dla drugiego kodu programu pilota. Syrena wyda dwa 

dźwięki. Nacisnąć dowolny przycisk dla trzeciego kodu programu pilota. Syrena wyda 

trzy dźwięki. Na koniec nacisnąć dowolny przycisk dla czwartego kodu programu pilota. 

Syrena wyda cztery dźwięki.  

4. Następnie syrena wyda 2 przeciągłe dźwięki potwierdzające, że kody zostały zapisane 

(nie przy 4 pilotach). 

Jeśli w ciągu dziesięciu sekund od wykonania kroku 1 alarm nie dostanie sygnału od 

żadnego z przycisków, automatycznie wyjdzie z trybu zapamiętywania. 

Zdalny transmiter powinien być wyłączony. Programowanie transmitera odbywa się 

identycznie jak w wypadku pilota – poprzez jednokrotne naciskanie przycisku. 

Po wprowadzeniu nowego pilota starsze są kasowane z pamięci. Konieczne będzie 
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ponowne ich zaprogramowanie. 

 

FUNKCJE WEDŁUG JUMPERÓW 

Jumper Z jumperem Bez jumpera 

1 Automatyczny alarm włączony Automatyczny alarm wyłączony 

2 Blokada/odblokowanie pulsacyjne 0.5 

sekundy 

Blokada/odblokowanie pulsacyjne 3.5 

sekundy 

4 Trzeci kanał do zamykania okien 

(moduł) 

Trzeci kanał do przycisków 2 i 3 razem 

(tabela) 

SCHEMAT OKABLOWANIA
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Wyprodukowano w ChRL dla: 

 

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. 

Stary Puznów 58B 

08-400 Garwolin, Polska 

www.blow.com.pl 

 

 

Serwis: 

 

Serwis BLOW 

Stary Puznów 58B 

08-400 Garwolin, Polska 

www.blow.com.pl 

 

 

 

 

 

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza 

nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki 

sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi. 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI / DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Producent: PROLECH R. I S. LESZEK SPÓŁKA  JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 

GARWOLIN, POLSKA 

Nazwa wyrobu: Alarm samochodowy 

Marka: BLOW  |  Kod produktu: 26-101# 

 

Deklaruję, że wyrób: Alarm samochodowy, marka BLOW, kod produktu 26-101# jest zgodny 

z wymaganiami określonymi w dyrektywach R&TTE 1999/5/EC, 2011/65/EC, 2004/108/EC. 

Do wykazania zgodności zastosowano normy: 

 

 EN 60947-1:2007 

 EN 61000-3-3+A1:2009+A2:2009 

 EN 61000-3:2008 

 EN 60598 

 EN 301489 

 EN 300220 

 

Data oznaczenia oznakowaniem CE: 20/05/2016r 
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KARTA GWARANCYJNA 

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z data na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). 

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. 

2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę: 

– poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; 

– ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;  

– wadliwego produktu. 

Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w 

powyższych dokumentach. 

3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczątkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona 

niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna. 

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie. 

5. Gwarancją nie są objęte: 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją 

obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa; 

– mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady; 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę); 

– uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem; 

– części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do 

usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp..; 

– czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika; 

– uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania 

elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy 

plamy; 

– produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna; 

6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie 

podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub 

profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty 

robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania 

gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy. 

8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. 

Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w możliwie jak 

najkrótszym terminie. 

9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz BLOW, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania 

naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części 

zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu. 

10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, 

proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.  

11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamacje w miejscu zakupu.  

12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis BLOW stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady 

jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, 

koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca. 

13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: 

sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi. 

14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony 

mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na 

sprzęty uszkodzone mechanicznie. 

15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia 

wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu. 

16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z 

niezgodności towaru z umową. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Alarm samochodowy, nr fabryczny: ...................................................................... ........................ 

 

Data sprzedaży: ............................................................................................................................ .... 

 

Pieczęć i podpis sprzedawcy: .................................................................................................... ...... 

 

Akceptuję warunki niniejszej sprzedaży: ................................................................................... ... 
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BUTTONS: 

Button1:   button3:  

Buttons2:  button4:  

This alarm system can store up to 4 remote controllers with learn code 
technology. 

LED LIGHT: 
There is a LED indicator on the dashboard inside your car to show the alarm 
status: 
ON constantly: alarm in valet mode 
Flash slowly: alarm armed 
Flash quickly: alarm next to arming 
Flash 3 limes and pause alarm triggered by doors signal 
Flash 4 times and pause alarm triggered by sensor signal 

ARM THE SYSTEM: 
Press once button , the siren will sound once and the exterior lights flash once 
to indicates the alarm is armed. 
If the siren sounds 3 times. The alarm is indicating that a door, hood or trunk are 
improperly dosed. 

ARM IN SILENT MODE: 
Press * and immediately press  once within 2 seconds, the exterior lights flash 
once confirming that the alarm has been armed in the silence. 
To permanently cancel the confirmation sounds when arming the alarm system. 



INSTRUCTION MANUAL 
 

INSTRUCTION MANUAL 
 

 
10 
 

10 
 

 
 
 
DISARM THE: 
Press  once, the siren will sound 2 times and the exterior lights win flash 2 
time, doors will be unlocked after  
0,5 S or 3.5 S (see jumper selection J2), 
If the siren chirp and exterior lights flash 3 times, which means the system has 
been activated the last security. 

ARMING AUTOMATICALLY (PASSIVE ARMING): 
The alarm will be armed 30 seconds after last door was dosed properly (hood and 
trunk must be dosed properly) The vehicle lights will flash twice, to confirm the 
start of count down. 
Opening anything within 30 seconds will stop the automatic arming function. It 
will automatically restart again when closing the last door. 
When the alarm is in armed mode. The LED light installed inside the vehicle will 
flash slowly indicating that the alarm is protecting the vehicle. 
If the door locking system and power windows are connected to the alarm 
system, each time the system is armed it Will automatically lock the doors and 
close the windows. 

You may choose to have your system auto arm but on lock the doors. (It will 
however still close power window systems). 
The installer of the system must be informed of how you want the auto arming 
system to operate. 

REARMING AUTOMATICALLY (AUTO REARM): 
The alarm will be rearmed automatically 30 seconds after being disarmed by 
remote control. 
 
VALET MODE: 
Use this feature when the vehicle is brought to some kind of service, 
maintenance or cleaning. 
 
VALET VIA REMOTE CONTROL: 
When activated, press third button once then, press and hold the fourth button for 
3 seconds. To leave Is mode, repeat the operation. 
 
VALET MODE BY THE OVERRIDE SWITCH:  
1. Move the ignition to the ON position. 
2. Press and hold the Valet switch for 6 seconds. 
Upon entering valet mode in either of the 2 ways; the LED light will be lit solid, 
indicating that the alarm is canceled The remote control will still operate the 
locks, panic function, power trunk opening and the third channel function. 
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DRIVER RECOGNITION FUNCTION : 
Each lime the alarm system is activated, it also blocks the ignition electronically. 
When disarming the alarm system it automatically disables the block on the 
ignition. If the driver recognition function is enabled, disarming the alarm system 
does not disable the block of the ignition. 
To start the vehicle the operator must tell the alarm system that they are the 
owner or authorized driver by the following procedure: 
1. Press to disarm the alarm. 
2. Press the override switch twice with the key out of the ignition or the key in 
the OFF position; the ignition is now unblocked. 
3. Insert the vehicle key in the ignition and turn to the ON position and you can 
start the vehicle normally. 
 
ARMING WITH SENSOR BYPASS: 
If you park vehicle in a place where there is a lot of noise, vibration or high 
traffic, you can temporarily disable the external sensor system to prevent false 
alarms. Press once the first button to arm the alarm system and immediately. 

Press the third button. The external sensors can be; impact, volumetric 

(ultrasonic), perimeter radar, glass breakage or tilt sensor. 

CAR FINDER FUNCTION: 
When you need to locate your vehicle in a parking lot. You can use this feature 
by pressing once , The siren will chirp 10 times and external lights flash 10 
times to make easy the location of the vehicle. This feature can only be used if 
the alarm system is in armed mode. 

ELECTRIC TRUNK OPENING FUNCTION: 
This feature allows you to Open the trunk of the vehicle by remotes control. 
Press the fourth button for 2 seconds, the power trunk opens automatically and 
the alarm system will be disarmed (You can choose if disarm or not the alarm 
when open the trunk by remote control, see the features table). The vehicle must 
have a power trunk release feature for this function. 
 
ANTI-HIJACK FUNCTION: 
The anti-hijack function has 4 modes for activation. Either by remote control, 

driver’s door, by ignition, or far away transmitter. 

Upon activation of the anti-hijack function by any one of l modes: 

1.  The exterior lights flash twice and LEO light will flash fast, 

2.  After 30 seconds (from activation) the siren will sound fast beeps and exterior 

lights will flash, 

3. 15 seconds later, (45 seconds from activation! the engine will start failure in 

slowly way, 

4. After other 15 seconds (45 seconds from activation) the engine will be 

disabled and block, doors will lock, windows roll up and siren will be triggered. 

ANTI HIJACK BY REMOTE CONTROL: 
with the car running or the ignition ON, press for 3 seconds at same time the 

buttons  and  of the remotes control and the anti-hijack will be active. 

Recommend bringing the vehicle key separately of the remote control. 
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CANCEL THE ANTI HIJACK: 
No matter what was the mode of activation, the procedure to disarm the anti-

hijack is always the same; with the car running or the ignition in position ON, 

press the override switch once, the anti-hijack will be canceled 
If the PIN CODE feature is enable, will be necessary press the override switch 
the same number of limes to PIN CODE. If you forget the PIN, 
CODE, please refer "How reset PIN CODE" to cancel the anti-hijack. To cancel 
the anti-hijack is not necessary to wait until the siren is turned. 
ON or the vehicle is OFF, you can do at any time. 

 
 
 
PROGRAMMING REMOTE CONTROLS CODE LEARNING: 
1. Turn the ignition at ON position and press the override switch 5 times, the 

siren will sound 3 times indicating that it is in code learning mode, 

2. Press any button once of the first remote control to prog ram. the siren will 

sound once, 

3. Press any button once of the second remote control to program, the siren will 

sound twice, press any button once of the third remote control, the siren will 

sound 3 times and finally press any button once of the fourth remote control to 

program, the siren will emit 4 sounds, 

4. Then the siren will chirp 2 longs confirmation beeps, indicating that has 

successfully saved the remote controls. 

If during 10 seconds after the step 1 the alarm don't receive signal from any 

remote control, will exit the code learning mode automatically, 

The faraway transmitter must be switched OFF; to program this transmitter is 

exactly as any remote control, pressing the transmitter button once. 

When a new remote is entered, the older remote controls are erased from the 

memory, it is necessary to program it again. 
SELECT FUNCTIONS BY JUMPERS: 

JUMPER WITH JUMPER WITHOUT JUMPER 

1 Passive arming ON passive arming off 

2 Lock/Unlock pulse 0,5 sec. Lock/Unlock pulse 3,5 sec, 

4 3rd Channel output to roll up 

Windows (module) 

 

3rd Channel output to use 

pressing buttons 3&4 together 

(See table features)  
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Manufactured in P.R.C. for: 

 

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. 

Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland 

www.blow.com.pl 

 

 

Service: 

 

The BLOW Service 

Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland 

www.blow.com.pl 

 

 

 

 

 

Electrical equipment marked with the bin icon cannot be disposed 

of along with ordinary municipal waste. Such equipment should 

be collected and recycled. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


