PYTHON SP3000 U1 (wer. AM570)

instrukcja u¿ytkowania

FUNKCJE PILOTA
przycisk pilota

przez 2 sek.
w ci¹gu 2 sek.
w ci¹gu 2 sek.
w ci¹gu 2 sek.

przez 2 sek.
w ci¹gu 2 s.

funkcja realizowana

warunek

uzbrojenie z zamkniêciem zamka

system jest rozbrojony

wyszukiwanie pojazdu na parkingu

system jest uzbrojony

chwilowe wy³¹czenie alarmowania

system alarmuje

zdalne zamkniêcie zamka centralnego

podczas jazdy

uzbrojenie z domkniêciem okien 30 sek.

system jest rozbrojony

uzbrojenie z wy³¹czeniem czujnika wstrz¹su (prealarmu)

system jest uzbrojony

uzbrojenie z wy³¹czeniem czujnika wstrz¹su (alarmu)

system jest uzbrojony

uzbrojenie z wy³¹czeniem czujnika 3pin

system jest uzbrojony

rozbrojenie z otwarciem zamka

system jest uzbrojony

wy³¹czenie alarmowania

system alarmuje

zdalne otwarcie zamka centralnego

podczas jazdy

rozbrojenie immobilisera

immobiliser uzbrojony

rozbrojenie z otwarciem zamka w dwóch krokach

system jest uzbrojony

ciche uzbrojenie z wy³¹czeniem czujnika prealarmu

system jest rozbrojony

w ci¹gu 2 s. ciche uzbrojenie z wy³¹czeniem czujnika wstrz¹su

system jest rozbrojony

W ci¹gu 2 sek.

ciche rozbrojenie

system jest uzbrojony

jednoczeœnie

wyjœcie 1-go kana³u

zawsze

otwieranie baga¿nika albo w³¹czanie zap³onu

zawsze

jednoczeœnie
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UZBROJENIE SYSTEMU
Uzbrojenie pilotem
1. Naciœnij przycisk pilota,
2. Syrenka oraz œwiat³a pojazdu potwierdz¹ to jednym sygna³em,
3. W³¹czy siê blokada zap³onu,
4. Centralny zamek zamknie drzwi po 0,5 sek. lub 3,5 sek. (opcja),
5. Okna zostan¹ zamkniête (opcja),
6. System siê uzbroi, co sygnalizowane jest wolnym miganiem diody LED.
Przypomnienie o niedomkniêciu
Je¿eli przy uzbrojeniu systemu syrenka zasygnalizuje 3 razy oznacza to, ¿e drzwi lub pokrywy nie
s¹ domkniête.
Ciche uzbrojenie
Naciœnij
w ci¹gu 2 sekund. Potwierdzenie uzbrajania nast¹pi œwiat³ami, bez syrenki.
Uzbrojenie bez czujnika ultradŸwiêkowego
Pozwala na zastosowanie osoby lub psa w samochodzie. Naciœnij
w ci¹gu 2 sekund.
System bêdzie alarmowa³ z pozosta³ych przyczyn na przyk³ad otwarcia drzwi, czy uderzenia w
pojazd. Funkcja uaktywniania na czas jednego uzbrojenia.
Uzbrojenie bez czujnika uderzenia (prealarmu)
Naciœnij
w ci¹gu 2 sekund. System bêdzie alarmowa³ z pozosta³ych przyczyn na przyk³ad
otwarcia drzwi, czy od czujnika ultradŸwiêkowego. Funkcja uaktywniania na czas jednego
uzbrojenia.
Uzbrojenie bez czujnika uderzenia (alarmu i prealarmu)
Naciœnij
w ci¹gu 2 sekund. System bêdzie alarmowa³ z pozosta³ych przyczyn na przyk³ad
otwarcia drzwi, czy od czujnika ultradŸwiêkowego. Funkcja uaktywniania na czas jednego
uzbrojenia.

ROZBROJENIE SYSTEMU PILOTEM
Rozbrojenie pilotem
1. Naciœnij ,
2. Syrenka oraz œwiat³a pojazdu zasygnalizuj¹ trzykrotnie rozbrojenie systemu i otwarcie zamka
centralnego.
Otwieranie zamka w dwóch krokach (funkcja programowana)
Naciœnij
i przytrzymaj przez 2 sekundy. Najpierw otworz¹ siê drzwi kierowcy, a po 2 sekundach
pozosta³e drzwi.
Ciche rozbrojenie
Naciœnij
w ci¹gu 2 sekund. Potwierdzenie rozbrajania nast¹pi œwiat³ami, bez syrenki.
Automatyczne uzbrojenie
System uzbroi siê ponownie w ci¹gu 60 sekund, o ile po rozbrojeniu nie zostan¹ otwarte drzwi.
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FUNKCJA ANTYNAPADOWA
Funkcja antynapadowa programowana jest przez instalatora na ¿yczenie u¿ytkownika. Dziêki niej
zamek centralny mo¿e byæ automatycznie zamykany ok. 20 sekund po w³¹czeniu stacyjki i
otwierany natychmiast po jej wy³¹czeniu.

FUNKCJA IMMOBILISERA (opcja)
Aktywna funkcja immobilisera blokuje silnik za ka¿dym razem po otwarciu drzwi przy wy³¹czonej
stacyjce. Aby uruchomiæ pojazd nale¿y nacisn¹æ ukryty przycisk. Miejsce lokalizacji przycisku
nale¿y ustaliæ z instalatorem.

LOKALIZACJA POJAZDU NA PARKINGU
1. System uzbrojony,
2. Naciœnij przycisk
pilota. Syrenka zasygnalizuje raz, a œwiat³a pojazdu bêd¹ b³yskaæ przez 10
sekund,
3. Naciœnij przycisk
pilota aby wy³¹czyæ wyszukiwanie i rozbroiæ system,
Aby aktywowaæ wyszukiwanie pojazdu w trybie cichym (tylko b³yskanie œiwate³ przez 10 sekund),
w punkcie drugim naciœnij kolejno przycisk
potem
pilota.
Aby aktywowaæ wyszukiwanie pojazdu w trybie g³oœnym-wyd³u¿onym, w punkcie drugim naciœnij
przycisk
pilota jednoczeœnie. Syrenka i œwiat³a zostan¹ w³¹czone na 30 sekund. Aby
wy³¹czyæ takie wyszukiwanie, naciœnij przycisk lub
pilota.

OTWIERANIE BAGA¯NIKA PILOTEM
Funkcja ta wymaga zastosowania specjalnego si³ownika umo¿liwiaj¹cego otwieranie pokrywy
baga¿nika. Aby z niej skorzystaæ naciœnij przyciski
jednoczeœnie.

OTWIERANIE/ZAMYKANIE CENTRALNEGO ZAMKA PODCZAS JAZDY
1. Naciœnij przycisk
2. Naciœnij przycisk

pilota, aby zamkn¹æ zamek,
pilota, aby otworzyæ zamek,
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AWARYJNE ROZBROJENIE SYSTEMU Z U¯YCIEM PIN-KODU
W sytuacji tego wymagaj¹cej system umo¿liwia rozbrojenie poprzez podanie prawid³owego
dwucyfrowego kodu. Kod nale¿y ustaliæ z instalatorem.
W celu wprowadzenia kodu wykonaj poni¿sze czynnoœci (dla przyk³adu kod „25”):
1. W³¹cz stacyjkê i naciœnij przycisk Valet 5 razy w ci¹gu 8 sekund,
2. Po ok. 8 sekundach dioda LED zaœwieci siê na ok. 5 sekund, po czym zacznie migaæ,
3. WprowadŸ aktualny PIN-kod:
- wy³¹cz stacyjkê gdy dioda LED mignie tyle razy na ile wskazuje pierwsza cyfra
aktualnego PIN-kodu (dla PIN-kodu „25”, po 2 migniêciach),
- ponownie w³¹cz stacyjkê - dioda LED zacznie migaæ,
- wy³¹cz stacyjkê gdy dioda LED mignie tyle razy na ile wskazuje druga cyfra aktualnego
PIN-kodu (dla PIN-kodu „25”, po 5 migniêciach).
Jeœli wprowadzony PIN-kod jest poprawny, syrenka czterem dŸwiêkami potwierdzi rozbrojenie
systemu.
UWAGA – Jeœli nowy PIN-kod zostanie wprowadzony nieprawid³owo, system wyjdzie z trybu
wprowadzania PIN-kodu. Cyfry PIN-kodu powinny zawieraæ siê w przedziale pomiêdzy „1” a „9”;
„0” nie jest dopuszczalne.
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