Pe³na dokumentacja PYTHON SP 3000 U1 zawiera:
poni¿sz¹ instrukcjê + schemat monta¿owy + instrukcjê dla u¿ytkownika (ksi¹¿eczkê)
PYTHON SP 3000 U1 - instrukcja dla instalatora
UWAGI OGÓLNE
!
!
!
!
!
!
!
!

zalecamy próbê uruchomienia systemu na stole warsztatowym
wszystkie po³¹czenia elektryczne wykonaæ zgodnie ze sztuk¹
wyjœcia na œwiat³a samochodu zabezpieczone s¹ elektronicznym bezpiecznikiem samoresetowalnym
je¿eli krañcówki drzwi i pokryw podaj¹ sygna³ masy, nale¿y je pod³¹czyæ z przewodami niebieskim lub zielonym; je¿eli podaj¹ „+” to z
przewodami fioletowym lub zielono-czarnym
si³owniki zamka centralnego zabezpieczone s¹ za poœrednictwem specjalnego modu³u (poza niniejszym kompletem)
dla wykorzystania funkcji otwierania zamka w dwóch krokach (pierwszy - drzwi kierowcy, drugi - pozosta³e drzwi) nale¿y zainstalowaæ specjalny
modu³ (lub dwa modu³y)
zasilanie centralki zabezpieczyæ 10A bezpiecznikiem topikowym
mo¿na wykorzystaæ funkcjê doryglowania zamków, je¿eli oryginalny system sterowania centralnym zamkiem przewiduje mo¿liwoœæ
odpowiedniego zinterpretowania powtórzonego impulsu zamykania

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW
Tryb programowania parametrów s³u¿y do konfigurowania pracy systemu alarmowego.
Aby wejœæ w opcjê ustawiania parametrów nale¿y:
! rozbroiæ centralkê.
! w³¹czyæ stacyjkê i poczekaæ na za³¹czenie centralnego zamka.
! przed up³ywem 10 sekund 3 razy wcisn¹æ i puœciæ przycisk VALET oraz 3 razy wy³¹czyæ i w³¹czyæ stacyjkê (2 syg. potwierdzaj¹ce syrenki).
! wybraæ programowany parametr wciskaj¹c i puszczaj¹c przycisk VALET odpowiedni¹ iloœæ razy.
! ustaliæ wartoœæ wybranego parametru wy³¹czaj¹c i w³¹czaj¹c stacyjkê odpowiedni¹ iloœæ razy.
! wy³¹czyæ stacyjkê po us³yszeniu dŸwiêków syrenki w iloœci odpowiadaj¹cej wybranemu parametrowi.
Wyjœcie z trybu programowania parametrów sygnalizowane jest trzema sygna³ami syrenki.
Programowane parametry:
1. Dodatkowa autoryzacja przyciskiem VALET
2. Potwierdzenie dŸwiêkiem uzbrajania/rozbrajania
3. Czas dzia³ania centralnego zamka
4. Czas pe³nego uzbrojenia
5. --6. Programowanie funkcji wyjœcia kana³ 3
a. negacja stanu przekaŸnika blokady
b. otwieranie baga¿nika
OPCJE PODKREŒLONE OZNACZAJ¥ USTAWIENIA FABRYCZNE.
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PROGRAMOWANIE PILOTÓW
Ka¿dorazowe wejœcie w ten tryb powoduje skasowanie z pamiêci wszystkich zapisanych wczeœniej pilotów.
Aby wejœæ w opcjê programowania pilotów nale¿y:
! rozbroiæ centralkê.
! w³¹czyæ stacyjkê i poczekaæ na za³¹czenie centralnego zamka.
! wcisn¹æ i puœciæ przycisk VALET 6 razy (1 syg. potwierdzaj¹cy syrenki).
! wcisn¹æ dowolny przycisk nowego pilota (1 syg. potwierdzaj¹cy syrenki).
! postêpowaæ j.w. z kolejnymi pilotami (max. 4 piloty).
! po zaprogramowaniu ostatniego pilota wy³¹czyæ stacyjkê.
UWAGA ! W przypadku wyst¹pienia sygna³u syrenki przed wciœniêciem przycisku pilota pewnym jest, ¿e w tym momencie ktoœ niepowo³any,
wprogramowa³ swojego pilota. Nale¿y wtedy powtórzyæ procedurê programowania poprzez wyjœcie i ponowne wejœcie w tryb programowania
pilotów.

