
SISTEMAS DE CONFORTO E CONVENIÊNCIA
(Telecomandos/ acionadores de alarme)

.4 – G.M. – Vectra, Astra

Para a habilitação do comando de alarme dos G.M.‘s, Vectra, Astra, é necessário o uso do 

TC-2000 (ou aparelho original na autorizada) mais a senha do alarme (Info Card) quando o cliente 

perde todas as chaves, com o acionador  de alarme na cabeça (Astra) ou quando o acionador é um 

chaveiro (Corujinha), (Vectra) que pode ser perdido ou danificado por uma queda.

A opção gravar alarme permite gravar um novo acionador de alarme Corujinha (Vectra) ou  um 

acionador de alarme  na cabeça da chave(Astra)na memória do módulo imobilizador do veículo.

Para fazer novas gravações são necessários Ter mãos:

1. A senha de acesso do alarme, encontrada no INFO CARD;

2. O novo acionador que será gravado;

3. Máquina para a reprogramação (TC 2000 com cartucho Scanner 1 atualizado);

OBS: O INFO CARD possui duas senhas diferentes:

· Senha do imobilizador 

· Senha do alarme

Ao entrar na função do alarme tenha certeza de que a senha que você esteja usando seja do alarme, 

o uso indevido de senha errada pode causar travamento do veículo.

Procedimento de gravação do novo acionador de alarme:

1. Com a chave virada na ignição, e a corujinha (Vectra) em suas mãos escolha a opção 

GRAVAR ALARME;

2. Nos veículos (Astra) são necessários que a chave seja dividida em duas partes, uma das 

partes irá ficar virada na ignição e a outra parte em suas mãos e escolha a opção GRAVAR 

ALARME;

3. Será pedido a senha de acesso do INFO CARD, digite-a esta senha possui quatro dígitos por 

Ex.: 2854;

4. Em seguida a será mostrada a mensagem (Aguarde!!) em sua TC2000 por alguns segundos;

5. A TC2000 pedirá para acionar o botão travar (nos veículos GM é a figura de um CARRO 

FECHADO);

6. Segure o botão do carro fechado apertado até que a TC 2000 emita dois beeps e em seguida  

mostrar a mensagem OPÇÃO COMPLETA;

7. Desconecte o aparelho do veículo e verifique se o ativador de alarme se encontra 

funcionando corretamente, para verificar se o ativador está funcionando retire a chave da ignição e 

teste o alarme. 
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