
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CANbus vertėjas 
 

Vartotojo instrukcija 

 



CANbus VERTĖJAS 
Modulis konvertuoja CAN-BUS informaciją į analoginius išėjimus. Skirta suderinti 

analoginėms apsaugos sistemoms su CANbus sąsaja. 

 
VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

 

CANbus VERTĖJO APIBŪDINIMAS 
 

• Mygtukas (ieškojimas) – mygtukas, kuris paleidžia automobilio modelio paieškos 
režimą arba įgalina LED diodą mirksėti ( iš mirksėjimo nustatoma įrenginio būsena), 

• LED diodas – parodo įrenginio veikimo režimą. 
IŠĖJIMAI: 

• Vairuotojo durys – aktyvu, kai vairuotojo durys yra atidarytos,  
• Durys – aktyvu, kai bet kurios durys, bagažinė ar kapotas yra atidaryti, 
• Ignition – aktyvu, kai degimas yra įjungtas, 
• Aliarmas – aktyvu, kai susidaro aliarmo aplinkybės (du išėjimai priešingos 

poliarizacijos ), 
• Armed – aktyvu, kai automobilis yra užrakintas (du išėjimai priešingos poliarizacijos), 
• CAN-bus aktyvus – aktyvus, kai CANbus nėra “miego” režime. 
      ĮĖJIMAI: 
• Išorinio signalo įėjimas – aktyvuojamas aliarmas, kai sutrumpinama į žemę, 
• CAN žemas ir CAN aukštas – CANbus terminalai, 
• +12V ir Žemė – CAN Vertėjo maitinimas, 
• Kompiuterio jungtis  - įėjimas CANbus vertėjo konfigūravimui ir testavimui. 

Reikalingas specialus kabelis. 
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CANbus VERTĖJO IŠĖJIMŲ APIBŪDINIMAS 
 

Nr.: Apibūdinimas Nr.: Apibūdinimas 

1. +12V ( arčiausiai paieškos 
mygtuko, viršutinė eilė ) 

8. Armed (+) 

2. Žemė 9. Išorinio signalo įėjimas  

3. CAN žemas lygis 10. Kompiuterio jungtis 

4. CAN aukštas lygis 11. CANbus aktyvus (-) 

5. Vairuotojo durys (-) 12. Armed (-) 

6. Aliarmas (+) 13. Ignition (+) 

7. Aliarmas (-) 14. Durys (-) 

 

AUTOMOBILIO MODELIO PAIEŠKA 
 
Tam, kad CANbus vertėjas veiktų su tam tikru automobiliu privaloma atlikti ieškojimo 

procedūrą. Procedūra atliekama taip: 
 

1. Prijunkite CANbus laidus prie automobilio CANbus terminalo. 
2. Įjunkite degimą! 
3. Įjunkite CANbus vertėją – LED diodas dega raudona spalva 3 sekundes. 
4. Kol LED diodas dega raudona spalva, paspauskite ir laikykite paspaudę įrenginio 
mygtuką apie 2 sekundes.  
5. Atleiskite įrenginio mygtuką iškart po to, kai LED diodas pradeda šviesti žalia spalva.  
 
 
* Jeigu automobilio modelio paieška atliekama pirmą kartą, 4 ir 5 žingsniai gali būti praleisti. 

Kai prasideda automobilio modulio paieška LED diodas mirksi raudona šviesa. 
Automobilio modelio paieška tęsiasi apie vieną minutę. Radus automobilio modelį LED 
diodas pradeda šviesti žalia šviesa. Įsitikinimui, kad rastas teisingas automobilio modelis 
gali būti atliekamas testas. Kai LED diodas šviečia žaliai, visi CAN-BUS VERTĖJO išėjimai 
reaguoja į automobilio daviklių būsenas: 

• Durys – kai bet kokios durys, kapotas ar bagažinė yra atidaryti; 

• Vairuotojo durys – kai atidarytos vairuotojo durys; 

• Ignition – kai ratelis pasuktas ACC padėtyje; 

• Armed – kai automobilis yra užrakinamas nuotoliniu pulteliu; 
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• Aliarmas – kai mirksi pavojaus lempos 

! Atlikite testą, kad įsitikinti, kad surastas teisingas automobilio modelis. Jei testas parodo, 
kad viskas atlikta teisingai, išjunkite įrenginio maitinimą ir po 5 sekundžių jį vėl įjunkite. 
CAN-BUS VERTĖJAS pradės veikti darbiniu režimu. 

 
Jeigu testas parodė, kad parinktas neteisingas automobilio modelis, automobilio 

paieškos procedūra turi būti tęsiama. Procedūros pratęsimui paspauskite ir atleiskite 
įrenginio mygtuką. LED diodas vėl pradės mirksėti raudona šviesa (vykdomas 
automobilio modelio ieškojimas). 

 
Jeigu įrenginys nesuranda teisingo automobilio modelio (automobilis nėra CAN-

BUS VERTĖJO atmintyje), po paieškos LED diodas šviečia raudona šviesa. Po 30 
sekundžių automatiškai prasideda ieškojimo procedūra. 
 
VEIKIMO REŽIMAS 

 
Įrenginiui esant darbo režime jo išėjimai yra aktyvuojami ir deaktyvuojami pagal 

automobilio daviklių būsenas: 
• Durys, kai bet kurios durys, bagažinė ar variklio dangtis yra atidaryti, 
• Vairuotojo durys, kai vairuotojo durys yra atidarytos, 
• Ignition (degimas), kai raktelis pasuktas ACC padėtyje, 
• Armed (+) ir Armed (-), kai automobilis yra užrakintas su nuotoliniu 

pulteliu, 
• Aliarmas (+) ir Aliarmas (-), kai, apsaugos būsenoj, bet kuris iš daviklių 

aktyvuojamas. 
Darbo režime esant ARM režimui LED diodas mirksi žalia šviesa – kartą per 

vieną sekundę, kai CAN-BUS yra aktyvus arba kartą per keturias sekundes, kai CAN-
BUS yra “miego” režime. Energijos taupymo sumetimais LED diodas mirksi vieną 
minutę po įrenginio aktyvavimo. Jei norite, kad mirksėjimas vyktų ilgiau – paspauskite 
įrenginio mygtuką. 

Kai CAN-BUS “miega”, įrenginys pereina į energijos taupymo “miego” režimą. 
 

APSAUGOS REŽIMAS 
 
Įrenginys įeina į apsaugos režimą, kai automobilis uždaromas – kai nuotolinio 

pultelio “LOCK” mygtukas paspaudžiamas ir kai durys užrakintos (pagal numatytą režimą). 
Nuotolinių pultelių signalai yra ignoruojami, kai degimas yra įjungtas. 

Jeigu apsaugos režime vienas iš išvardintų įvykių yra aktyvuojamas, Aliarmo 
išėjimai bus aktyvuoti. Įvykiai: 

- vairuotojo durų atidarymas 
- keleivio durų atidarymas 
- galinių kairės/dešinės durų atidarymas 
- bagažinės atidarymas (išskyrus atidarymą su nuotoliniu pulteliu) 
- kapoto atidarymas 
- degimo įjungimas 
- centrinio užrakto atidarymas nenaudojant nuotolinių pultelių 
- pavojaus šviesų mirksėjimas 
- išorinio signalo įėjimo užtrumpinimas į žemę 



- energijos įjungimas 
 
Aliarmas nebus aktyvuojamas 10 sekundžių po apsaugos režimo įjungimo (visi 

įvykiai ignoruojami) 
Aliarmo linijos yra aktyvuojamos 30 sekundžių pagal numatytą režimą. Aliarmas 

deaktyvuojamas, kai paspaudžiamas nuotolinio pultelio “UNLOCK” mygtukas, tačiau 
sistema išlieka apsaugos režime. 
 
KONFIGŪRAVIMAS PER PC 
 

CANbus vertėjas gali būti konfigūruojamas su programine įranga “Configurator” per 
PC COM sąsaja. Pajunkite CAN Vertėją prie PC naudodami tam skirtą RS232 kabelį ( yra 
galimybė jungti per RS232 - USB konverterį ).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mygtukai dešinėje programos pusėje atveria tam tikrus programos langus. 
Lange “About application…” pateiktas CAN Vertėjo išėjimų aprašymas. 

 

ĮRENGINIO BŪSENA 
 

Tam, kad prijungti CAN Vertėją prie kompiuterio “Device status” lange parinkite 
tinkamą COM portą ir paspauskite “Connect” mygtuką. 

Kai įrenginys prisijungs prie kompiuterio “Device status” lange bus nurodytas 
įrenginio programinės versijos numeris ir palaikomas automobilio modelis. Visa 
informacija apie automobilio modelio pakeitimus arba įrenginio būseną yra atnaujinama ir 
pateikiama programos languose sistemingai. Viršutiniame dešiniajame programos lango 
kampe (priešais programos fotografiją) ikonos rodo automobilio būseną ir yra sistemingai 
atnaujinamos, kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio. 
 
 Paspaudus “Enable test mode” mygtuką galima programiškai kontroliuoti įrenginio 
išėjimus. Šis testas leidžia patikrinti ar visi išėjimai veikia tinkamai. ( pvz. ar nėra trumpo 
jungimo). Nuosekliai spaudant testo mygtukus įjungiami/išjungiami tam tikri išėjimai. 
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ĮRENGINIO KONFIGŪRAVIMAS 
 
Prijunkite CAN Vertėją prie kompiuterio ir programoje “Configurator” įeikite į “Device 
configuration” langą. Konfigūravimas susideda iš šių žingsnių: 
 

• automobilio modelio parinkimas, 
• įvykio ( arba įvykių sekos ) parinkimas, kuris įves įrenginį į apsaugos režimą ( 

nuotolinio pultelio mygtukas ir centrinis užrakinimas, tiktai nuotolinio pultelio 
mygtukas arba tiktai centrinis užrakinimas ); nevisada visi įrenginio įvedimo į 
apsaugos būseną režimai palaikomi visiems automobilių modeliams, 

• išėjimų aktyvacijos laiko nustatymas ( išėjimo aktyvacijos laikas suveikus davikliui 
), 

• įvykiai, kurie įveda įrenginį į aliarmo būseną ( saugomi sektoriai, žiūrėkite “Armed 
mode” langą ) – galite pasirinkti kurie įvykiai sukels aliarmą, kurie jo nesukels, 

• po to kai paspausite “Finish” mygtuką paskutiniame programos lange konfigūracija 
bus išsaugota įrenginyje. 
 
Kiekviename konfigūracijos lange matomas “Get default settings” mygtukas. 

Paspaudus šį mygtuką atverto lango konfigūracija bus atstatyta į gamyklinę.  
 

Kiekviename konfigūracijos lange matomas “Get device’s current settings” 
mygtukas. Paspaudus šį mygtuką atverto lango konfigūracija bus atstatyta į prieš tai 
buvusią konfigūraciją.  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

Maitinimo įtampa min 6 V max 18 V 
Darbinė temperatūra min -40°C max 85°C 
Maitinimo srovė – darbo režimas typ. 4 mA 
Maitinimo srovė – “miego” režimas typ. 2,5 mA 
Kiekvieno išėjimo srovė max 0,5A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Garantija 12 mėn.  


