SP 3000 V1 - LCD

INSTRUKCJA OBS£UGI

1. FUNKCJE PILOTA
Przycisk pilota

Funkcja realizowana

Uwagi

Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

O ile zainstalowano zamek

Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu
Naciskaæ przyciski kolejno (w ci¹gu 3 sekund)
alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)
Uzbrojenie bez czujnika uderzenia
j.w. (w ci¹gu 3 sekund)

(2 sekundy)

(2 sekundy)

Uzbrojenie bez czujnika dodatkowego np.
UltradŸwiêkowego
Uzbrojenie bez obydwu czujników

j.w. (w ci¹gu 6 sekund)

Rozbrojenie i otwarcie zamka

O ile zainstalowano zamek

Rozbrojenie i aktywacja kana³u 2 (np. Baga¿nik)

Nacisn¹æ i trzymaæ 2 sekundy

Rozbrojenie i otwarcie pozosta³ych drzwi

O ile zainstalowano otwieranie w dwóch krokach

Ciche uzbrojenie/rozbrojenie

Syrenka alarmuje

Alarmowanie bez zewnêtrznych objawów

Dzia³a radiopowiadomienie

Aktywacja funkcji przeciwporwaniowej

Nacisn¹æ i trzymaæ 2 sekundy przy w³¹czonej
stacyjce

j.w. (w ci¹gu 9 sekund)

Szukanie pojazdu na parkingu

(3 sekundy)

(2 sekundy)

/ C3
/ C4
C5 lub

W³¹czenie alarmowania - funkcja PANIC

Nacisn¹æ i trzymaæ 3 sekundy

Sprawdzenie stanu centralki

Tylko z pilotem TX 780V (z LCD)

Aktywacja kana³u 2 (baga¿nik, Timer)

Nacisn¹æ i trzymaæ 2 sekundy

Rezygnacja z samouzbrajania
Tzw. VALET

Gdy system jest rozbrojony (dzia³a o ile
zainstalowano)
Patrz instrukcja

Kana³ 3 (Timer)

O ile zainstalowano

Kana³ 4 (Timer)

j.w.

Kana³ 5 (Timer)

j.w.

2. DOSTÊPNE PILOTY

TX 680S
Pilot standardowy

TX 780V
Pilot z ³¹cznoœci¹ dwukierunkow¹
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3. UZBROJENIE SYSTEMU
Uzbrojenie pilotem
1. Naciœnij , system zostanie uzbrojony - “w³¹czony”
2. Je¿eli Twój system wspó³pracuje z bezprzewodowym czujnikiem ochrony gara¿u, to równie¿ on zostanie
uzbrojony po 30 sekundach
3. Wyœwietlacz pilota z ekranem LCD:
System uzbrojony

System uzbrojony - otwarte drzwi

System uzbrojony - otwarty baga¿nik

Przypomnienie o niedomkniêciu
Je¿eli przy uzbrojeniu systemu syrenka zasygnalizuje 3 razy oznacza to, ¿e drzwi lub pokrywy nie s¹ domkniête.
Ciche uzbrojenie / rozbrojenie
Naciœnij
. Potwierdzenie uzbrojenia / rozbrojenia nast¹pi œwiat³ami, bez syrenki.
Alarmowanie skrócone (tylko przez 15 sekund)
Naciœnij
, syrenka raz sygnalizuje, system jest uzbrojony, naciœnij
nie póŸniej ni¿ w 3 sekundy, syrenka
jeszcze raz sygnalizuje. System skróci czas alarmowania z 30 do 15 sekund, o ile przyczyn¹ alarmu s¹ czujniki
dodatkowe. Po rozbrojeniu system wróci do normy.
Uzbrojenie bez czujników
Pozwala na zostawienie osoby lub pas w samochodzie. Dzia³a tak jak ujêto w tabeli funkcji pilota. System bêdzie
alarmowa³ z pozosta³ych przyczyn np. otwarcia drzwi.
Po rozbrojeniu system wróci do normy.
Alarmowanie bez zewnêtrznych objawów
Dwukrotne naciœniêcie
uzbroi system, jednak w razie alarmu, œwiat³a i syrenka nie dzia³aj¹. Dzia³a jednak
radiopowiadomienie.

Immobiliser (funkcja programowana na ¿yczenie przez instalatora)
System posiada funkcjê automatycznej blokady rozruchu silnika po 60 sekundach od wy³¹czenia stacyjki.
Inaczej mówi¹c dzia³a jak immobiliser.
Uzbrojenie “od zamkniêcia ostatnich drzwi” (funkcja programowana na ¿yczenie przez instalatora)
System mo¿e byæ tak zaprogramowany, aby automatycznie siê uzbraja³ w 30 sekund po wyjœciu z pojazdu i
zamkniêciu wszystkich drzwi i pokryw. Ka¿de otwarcie w czasie < 30 sekund na nowo przesuwa odliczanie
czasu.
System dodatkowo mo¿e zamykaæ zamek w 30 sekundzie. Powstaje jednak ryzyko zostawienia kluczyków w
kabinie, dlatego opcjê tê rzadko wybieraj¹ kierowcy.
Kierowca mo¿e przerwaæ uzbrajanie, o ile dwukrotnie naciœnie przycisk
zanim up³ynie 30 sekund.

2

SP 3000 V1 - LCD

INSTRUKCJA OBS£UGI

4. ROZBROJENIE SYSTEMU
Rozbrojenie pilotem
1. Naciœnij
2. Syrenka i œwiat³a zasygnalizuj¹ dwukrotnie rozbrojenie systemu i otwarcie zamka centralnego.
Na 30 sekund zapali siê oœwietlenie kabiny. Je¿eli system alarmowa³ syrena i œwiat³a zasygnalizuj¹
czterokrotnie, a przyczyna alarmu zostanie wyœwietlona na ekranie LCD (patrz poni¿ej)
System rozbrojony

Otworzono drzwi

Otworzono pokrywy

Czujnik ultradŸwiêkowy

Stacyjka

Czujnik gara¿u

Czujnik uderzenia

Automatyczne ponowne uzbrojenie
System uzbroi siê ponownie, o ile po rozbrojeniu nie zostan¹ otwarte drzwi w ci¹gu 60 sekund.
Otwieranie zamka w dwóch krokach (funkcja programowana na ¿yczenie przez instalatora)
Naciœnij
, otworz¹ siê drzwi kierowcy. Ponownie bez zw³oki naciœnij
, otworz¹ siê pozosta³e drzwi.
Rozbrojenie systemu bez pilota
System mo¿e byæ rozbrojony w sytuacji, gdy pilot zagin¹³ lub przesta³ dzia³aæ.
Kolejnoœæ czynnoœci:
1. Przekrêæ stacyjkê samochodu (system alarmuje),
2. Naciœnij i puœæ przycisk VALET.
VALET jest ukrytym prze³¹cznikiem. Jego miejsce po³o¿enia nale¿y uzgodniæ z instalatorem.
Rozbrojenie systemu za pomoc¹ kodu PIN (funkcja programowana za ¿yczenie przez instalatora)
Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa system mo¿na zaprogramowaæ tak, aby rozbraja³ siê po podaniu kodu PIN.
Kolejnoœæ czynnoœci dla przyk³adowego kodu “83”:
1. Przekrêæ stacyjkê samochodu (system alarmuje),
2. Naciœnij VALET 8 razy,
3. W³¹cz i wy³¹cz stacyjkê,
4. Naciœnij VALET 3 razy.
Syrenka i œwiat³a potwierdz¹ rozbrojenie systemu.
Uwaga - czynnoœci 1 - 4 nie mo¿na przerywaæ na d³u¿ej ni¿ 5 sekund.

5. STAN SERWISOWY
System w stanie serwisowym pozwala na oddanie samochodu do warsztatu bez koniecznoœci przekazywania
mechanikowi pilota. System nie alarmuje, a pilotem mo¿na jedynie otwieraæ i zamykaæ centralny zamek (o ile
zosta³ zainstalowany).
Wejœcie w stan serwisowy bez pomocy pilota
Kolejnoœæ czynnoœci:
1. Przekrêæ (i zostaw w³¹czon¹) stacyjkê samochodu (system musi byæ rozbrojony),
2. Naciœnij VALET na 2 sekundy, zapali siê dioda LED,
3. Mo¿esz wyj¹æ kluczyk ze stacyjki.
Aby wyjœæ ze stanu serwisowego nale¿y wykonaæ dok³adnie te same czynnoœci (punkt 1 - 3)
Wejœcie w stan serwisowy za pomoc¹ pilota
Naciœnij
trzy razy, aby wejœæ / wyjœæ w stan serwisowy
" jeden b³ysk œwiate³ - wejœcie
" dwa b³yski œwiate³ - wyjœcie
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6. PRZYCZYNY ALARMOWANIA
Uzbrojony system bêdzie chroni³ samochód w nastêpuj¹cy sposób:
1. Lekkie uderzenia w karoseriê wyzwalaj¹ ostrzegawczy sygna³ syrenki,
2. Mocne uderzenia oraz otwarcie drzwi, pokryw, w³¹czenie stacyjki, ruch w kabinie (o ile zainstalowano czujnik
ruchu) powoduj¹ sygnalizacjê syrenk¹, œwiat³ami oraz powiadomienie radiowe przez 30 sekund.
Je¿eli w tym czasie nie zanikn¹ przyczyny alarmowania, system bêdzie alarmowa³ dalej, lecz nie d³u¿ej ni¿ przez
6 cykli po 30 sekund.
Poni¿ej przedstawiono obraz wyœwietlacza pilota TX 780V, gdy sygnalizuje przyczynê alarmowania.
Otwarcie drzwi

Otwarcie pokryw

W³¹czenie stacyjki

Czujnik gara¿u

Uderzenie

Czujnik ruchu

7. LOKALIZACJA POJAZDU NA PARKINGU
Naciœnij

. Syrenka zasygnalizuje 6 razy, a œwiat³a 12 razy, aby ³atwo mo¿na by³o zlokalizowaæ swój pojazd.

8. FUNKCJA PANIC
1. Naciœnij i przytrzymaj przez 3 sekundy - syrenka zacznie alarmowaæ,
2. Aby uciszyæ syrenkê nale¿y ponownie wcisn¹æ
lub
lub
lub
na 3 sekundy,
Jeœli syrenka nie zostanie uciszona, alarmowanie skoñczy siê automatycznie po 30 sekundach.

9. FUNKCJA PRZECIWPORWANIOWA
Funkcja przeciwporwaniowa aktywowana jest przez instalatora na ¿yczenie u¿ytkownika, który stoi przed
nastêpuj¹cym wyborem:
" brak funkcji przeciwporwaniowej
" funkcja przeciwporwaniowa aktywowana pilotem,
Funkcja przeciwporwaniowa nie dzia³a automatycznie, ale mo¿e byæ aktywowana ka¿dorazowo
poprzez naciœniêcie i przytrzymanie przez 2 sekundy
, co potwierdz¹ œwiat³a. Procedura
zatrzymania samochodu rozpocznie siê w momencie otwarcia / zamkniêcia drzwi przy w³¹czonej
stacyjce.
" funkcja przeciwporwaniowa automatyczna
Procedura zatrzymania samochodu rozpocznie siê zawsze w momencie otwarcia / zamkniêcia drzwi
przy w³¹czonej stacyjce.
Procedura zatrzymania pojazdu
Po 50 sekundach syrenka przez 15 sekund bêdzie przypominaæ o koniecznoœci resetowania przeciwporwania.
Resetowanie nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku VALET. Je¿eli w tym czasie nie zostanie zresetowana,
system zacznie alarmowaæ i w kilkanaœcie sekund póŸniej zablokuje pracê silnika. Alarmowanie bêdzie trwa³o
dopóty, dopóki akumulator siê nie wyczerpie.
Aby ponownie uruchomiæ samochód nale¿y:
" wy³¹czyæ stacyjkê,
" ponownie j¹ w³¹czyæ,
" w ci¹gu 10 sekund od w³¹czenia stacyjki wcisn¹æ przycisk VALET
Uwaga - Je¿eli u¿ywasz kodu PIN, nale¿y go u¿yæ aby rozbroiæ system i ponownie uruchomiæ samochód.
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10. FUNKCJA ANTYNAPADOWA
Funkcja antynapadowa programowana jest przez instalatora na ¿yczenie u¿ytkownika. Dziêki niej zamek
centralny mo¿e byæ automatycznie zamykany 15 sekund po w³¹czeniu stacyjki i otwierany natychmiast po
wy³¹czeniu stacyjki.

11. OTWIERANIE BAGA¯NIKA PILOTEM
Funkcja ta programowana jest przez instalatora na ¿yczenie u¿ytkownika. Aby z niej skorzystaæ naciœnij i
przytrzymaj
przez 2 sekundy.

12. KANA£Y DODATKOWE
Funkcja ta programowana jest przez instalatora na ¿yczenie u¿ytkownika.
Je¿eli chcesz przy pomocy pilota zapaliæ œwiat³a drogowe, domkn¹æ szyby, lub szyberdach, mo¿esz
wykorzystaæ przyciski C3, C4, C5 w pilocie standardowym, lub odpowiednie przyciski w pilocie z ekranem LCD.
Po wciœniêciu przycisku kana³y aktywuj¹ siê na czas zaprogramowany przez instalatora.

13. SPRAWDZENIE STANU
Je¿eli chcesz aby stan systemu wyœwietli³ siê na ekranie LCD, naciœnij
na 2 sekundy.

. Aby resetowaæ ekran naciœnij SET

14. S£ABA BATERIA
S³aba bateria w pilocie sygnalizowana jest przez 5-cio krotny sygna³ œwietlny.

15. SYGNALIZACJA DIOD¥ LED
Normalna praca

Sygnalizacja przyczyn alarmowania

Zgaszona

system rozbrojony

1 b³ysk ... pauza

strefa 1 / czujnik uderzenia

Wolno b³yska

system uzbrojony

2 b³yski ... pauza

strefa 2 / czujnik pokrywy silnika, baga¿nika

B³yska

pasywna blokada

3 b³yski ... pauza

strefa 3 / czujnik drzwi

Szybko b³yska samouzbrajanie

4 b³yski ... pauza

strefa 4 / czujnik ultradŸwiêkowy

Œwieci

tryb VALET

5 b³ysków ... pauza

strefa 5 / czujnik bezprzewodowy np. PIR

B³ysk - pauza

¿¹danie PIN kodu

6 b³ysków ... pauza

strefa 6 / stacyjka

16. SYGNALIZACJA SYRENK¥
1 sygna³

uzbrojenie

2 sygna³y

rozbrojenie

3 sygna³y

przypomnienie o defekcie

4 sygna³y

rozbrojony by³ alarm

6 sygna³ów

szukanie pojazdu

17. SYGNALIZACJA ŒWIAT£AMI
1 b³ysk

uzbrojenie

2 b³yski

rozbrojenie

3 b³yski

przypomnienie o defekcie

5 b³ysków

s³aba bateria w pilocie

12 b³ysków

szukanie pojazdu
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18. KONSERWACJA
Bardzo wa¿n¹ spraw¹, maj¹c¹ du¿y wp³yw na poprawne dzia³anie systemu alarmowego, jest stan wy³¹czników krañcowych informuj¹cych
centralkê o otwarciu drzwi, baga¿nika lub pokrywy silnika. Dobrze jest raz na pewien czas sprawdziæ czy nie s¹ uszkodzone (po³amane, Ÿle
zamocowane, zardzewia³e lub zamoczone). W razie stwierdzenia usterki, najlepiej skontaktowaæ siê z instalatorem lub naprawiæ we
w³asnym zakresie. Pamiêtaj, ¿e wy³¹cznik krañcowy pokrywy silnika nie mo¿e byæ dostêpny z zewn¹trz aby nie mo¿na go by³o zablokowaæ
np.: przy pomocy no¿a.

19. JE¯ELI MASZ PROBLEM ...
Objawy
System nie daje siê rozbroiæ pilotem

System nie daje siê uzbroiæ pilotem

Po rozbrojeniu systemu, silnik nie
daje siê uruchomiæ

W czasie uzbrajania, system
sygnalizuje niedomkniêcie drzwi lub
klapy
System wielokrotnie alarmuje

Kolejne sposoby postêpowania
" u¿yj pilota jak najbli¿ej samochodu. Zasiêg pilota mo¿e gwa³townie zmaleæ w pobli¿u
nadajnika radiowego emituj¹cego silne pole elektromagnetyczne,
" zwróæ uwagê na jaskrawoœæ œwiecenia diody LED w pilocie. Jeœli œwieci s³abo wymieñ
bateriê.
" jeœli mimo wymiany baterii nadal nie chce siê rozbroiæ, postêpuj wed³ug zaleceñ instalatora
(patrz POSTÊPOWANIE AWARYJNE).
" u¿yj pilota jak najbli¿ej samochodu. Zasiêg pilota mo¿e gwa³townie zmaleæ w pobli¿u
nadajnika radiowego emituj¹cego silne pole elektromagnetyczne,
" zwróæ uwagê na jaskrawoœæ œwiecenia diody LED w pilocie. Jeœli œwieci s³abo wymieñ
bateriê (dotyczy pilota standardowego).
" jeœli mimo wymiany baterii nadal nie chce siê rozbroiæ, postêpuj wed³ug zaleceñ instalatora
(patrz POSTÊPOWANIE AWARYJNE).
" sprawdŸ akumulator i stan jego zacisków,
" spróbuj ponownie wcisn¹æ przycisk rozbrajaj¹cy system (mo¿e byæ w³¹czona pasywna
blokada),
" wprowadŸ system w stan serwisowy
" je¿eli kolejne czynnoœci nie pomog³y, to przyczyna awarii najprawdopodobniej nie le¿y po
stronie systemu alarmowego
" ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zawieszenia siê komputera samochodowego, radzimy zdj¹æ z
akumulatora na ok. 30 sekund zacisk ujemny.
" sprawdŸ, czy drzwi oraz pokrywy pojazdu s¹ dobrze pozamykane,
" sprawdŸ stan wy³¹czników krañcowych (w razie usterki wymieñ krañcówkê),
" jeœli wymiana krañcówki jest zbyt skomplikowana, od³¹cz od niej przewód instalacji
alarmowej i zaizoluj go. Zg³oœ siê do instalatora w sprawie wymiany uszkodzonej krañcówki.
Uwaga! Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e intruz celowo wywo³uje alarm, licz¹c na “zmêczenie” w³aœciciela
pojazdu, który po pewnym czasie wy³¹czy system myœl¹c, ¿e jest uszkodzony.
" rozbrój system i uzbrój go ponownie bez czujników dodatkowych,
" je¿eli sytuacja bêdzie sie powtarza³a, skontaktuj siê z instalatorem.

20. POSTÊPOWANIE AWARYJNE
Konstrukcja centralki przewiduje ostatecznie wykonanie postêpowania awaryjnego na wypadek, gdy
czynnoœci wymienione w poprzednim rozdziale nie odnosz¹ skutku.
Postêpowanie awaryjne nale¿y ustaliæ z instalatorem przy odbiorze us³ugi monta¿u.

21. PAMIÊTAM ...
..., ¿e unieruchomienie silnika przez funkcjê przeciwporwaniow¹, powoduje wstrzymanie pracy uk³adów
wspomagaj¹cych kierowanie i hamowanie pojazdem i mimo to zgadzam siê na uruchomienie powy¿szej funkcji.
.......................................................................
data
podpis

22. WARUNKI GWARANCJI
1. Przedmiotem gwarancji jest system alarmowy zamontowany w Pañstwa samochodzie przez
autoryzowany zak³ad sieci PYTHON.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesiêcy od daty instalacji. Instalator mo¿e przed³u¿yæ okres gwarancji na
indywidualnie okreœlonych warunkach (np.: przegl¹dy okresowe).
3. Gwarancj¹ nie s¹ objête baterie i wy³¹czniki krañcowe.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych, b¹dŸ uszkodzeñ wynik³ych z niew³aœciwego
u¿ytkowania lub ingerencji w system (np.: zalanie wod¹).
5. Nie przestrzeganie warunków gwarancji powoduje jej utratê.
6. W razie awarii systemu w okresie gwarancji, instalator jest zobowi¹zany do bezp³atnego usuniêcia usterki, ale
nie zwraca innych kosztów zwi¹zanych z awari¹ (np.: Holowanie).
.........................................................
data instalacji

......................................................
pieczêæ instalatora
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