
Děkujeme, že jste si vybrali náš   
zabezpečovací systém Pandora Light PRO v2

Pandora je exkluzivní značka zabezpečovacích systémů, kompletně vyvíjených a vyráběných v 
Ruské federaci. Výrobní závod disponuje vlastním R&D oddělením a více než 10letými zkušenostmi ve 
vývoji autoalarmů, díky čemuž dokáží  nabídnout nejmodernější technologie s unikátními funkcemi. 
Díky spojení sil se společností TSS Group bylo možné realizovat úpravy vybraných funkcí a vlastností pro 
optimalizaci použití podle potřeb EU.

.
Pandora Light Pro v2 je CAN BUS autoalarm prémiové kvality s designovými ovladači a minimalistick-

ým designem řídicí jednotky pro ještě diskrétnější montáž. Vyhodnocování náklonu, otřesu a pohybu vozidla 
pomocí 3D akceleračního čipu nejnovější generace a propracovaných algoritmů umožňuje použití systému 
i v nejmodernějších vozech.

VARoVáNí! SySTém jE URčEN VýhRADNě pRo oDBoRNoU moNTáž pRoSTřEDNiCTVím 
VyškolENýCh TEChNiků. poUžíVáNí NěkTERýCh fUNkCí (jAko NApříklAD DálkoVý 
START) můžE BýT V NěkTERýCh STáTECh zAkázáNo. přED poUžiTím Si oVěřTE 
lEGiSlATiVU VE VAšEm STáTě. zAřízENí NEmůžE BýT VySTAVENo ExTRémNím poD-
míNkám (VoDA, pRAšNoST...) NEBo mimo TEploTNí RozSAh oD -40 °C Do +80 °C. 
VýRoBCE ANi DiSTRiBUToR NENESoU žáDNé DůSlEDky způSoBENé NESpRáVNoU 
iNSTAlACí NEBo poUžíVáNím.

Toto zařízení má omezenou odolnost vůči vnějším faktorům. Nemělo by být vystavěna vodě nebo provozováno při teplotách mimo rozsah 
od -40 °C až +80 °C .

Naše webová stránka: www.pandora-alarm.cz
Technická podpora: info@pandora-alarm.cz

Výrobek je v souladu s evropskou směrnicí o elektromagnetické
kompatibilitě EmC 2004/108/EC a R&TTE 1999/5/EC a splňuje 
homologační normu  Ehk 116, certifikované a schválené  TÜV SÜD.
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oBSAh BAlENí

1. základní jednotka   1
2. plastová karta s tajným piN-kódem    1
3. Dálkový ovladač  1
4. imobilizačný přívěsek (tag)    1
5. Uživatelský manuál   1
6. Externí servisní tlačítko (VAlET)    1
7. Bzučák   1
8. Snímač teploty    1
9. Blokovací relé   1
10. kabeláž   1
11. kabeláž pro immo-kEy  1
12. kabeláž pro sběrnici liN  1
13. micro-USB kabel 1
14. Spojovací materiál   1
15. krabice 1

 UpozoRNěNí! VýRoBCE Si VyhRAzUjE pRáVo pRoVáDěT změNy oBSAhU A pRoVEDENí pRo-
DUkTU zA účElEm zlEpšENí TEChNiCkýCh A pRACoVNíCh pARAmETRů BEz UpozoRNěNí.

záklADNí iNfoRmACE

Základní jednotka
•	 Kódovaná	komunikace	na	frekvenci	868	MHz
•	 Vestavěný	modul	2.4	GHz	z	podporou	Bluetooth	5.0	Low	Energy	protocol
•	 Dialogové	kódování	řídících	příkazů	s	individuálním	128-bitovým	šifrovacím	klíčem	(klíč	se	mění	při	

každém opětovném nahrávání periferního zařízení)
•	 Vestavěný	3D	akcelerační	čip,	pro	detekci	pohybu,	otřesu,	nákolnu	s	možností	nastavení	citlivosti
•	 Vestavěný	snímač	teploty	s	možností	dopojení	čidla	teploty	motoru
•	 Vestavěný	konektor	pro	připojení	k	originál	imobilizéru	vozidla	(závisí	od	daného	typu	vozidla)
•	 Vestavěný	micro-USB	vstup
•	 Jedinečný	“Tajný	PIN	kód“,	“Servisní	PIN	kód“	a	“PIN	kód	Immobilizera“



5UžiVATElSká příRUčkA

Kontrola a monitorování

Sledování střežených zón vozidla záleží na typu připojení a systémových nastavení.
Typ č. 1: Analogové připojení - je to přímé připojení na vstupy a výstupy vozidla podle schémat 

připojení k vozidlu.
Typ č. 2: Digitální připojení - je to připojení na digitální sběrnice CAN nebo liN. Tento typ připojení 

umožňuje čtení informací (stavů) a ovládání vozu. pro podrobné informace o podporovaných vozidlech 
kontaktujte vyškolené montážní středisko.

Typ č. 3: Vestavěné senzory - jsou senzory integrované v řídicí jednotce alarmu a umožňují sledování 
a ochranu vozidla (senzor náklonu, otřesu, pohybu, atd).

Typ č. 4: přídavné senzory (volitelné) - jsou doplňkově volitelné přídavné senzory připojené k 
základní jednotce alarmu pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Režim Imobilizéru

při zapnutí zapalování základní jednotka vyhledává v blízkém dosahu imobilizační přívěsky 
(tagy). pokud se v blízkém dosahu imobilizační přívěsek nenachází, řídicí jednotka ho nezaznamená a 
zablokuje motor. Blokace motoru nastane okamžitě nebo v momentě, kdy snímač pohybu zaznamená 
pohyb vozidla. Tyto možnosti blokování závisí na nastavení systému.

VARoVáNí! Pokud systém nenačte imobilizační Přívěsek (tag), bzučák 5x PíPne, Pokud je zaPnuto zaPal-
ování. tento stav se bude 5x oPakovat. zkontrolujte baterii v tagu nebo s tagem Pohybujte (tag Přejde 
do režimu sPánku, když se s ním nePohybuje a zaPalování je vyPnuto. Pohybem aktivujete integrovaný 
akcelerometr a tag se oPět “Probudí”).

Protiúnosový režim 1/ Anti-Hi-Jack 1

protiúnosový režim umožňuje předcházet zmocnění se vozidla pomocí opožděného blokování 
a sledování dveřních vstupů. pokud motor běží a řídicí jednotka zaznamená otevření/zavření dveří, 
základní jednotka bude vyhledávat ovladač (tag). pokud se při otevření dveří během běhu motoru 
nepodaří navázat spojení s ovladačem (tagem), nastane blokování motoru po 1 minutě (z důvodu 
legislativy). Těsně před blokováním pípá siréna. po tomto oznámení může být motor zablokován ihned 
nebo až po zaznamenání pohybu vozidla (závisí na nastavení systému).

 pozNámkA! tento režim je zakázán. Použijte aPlikaci Pandora bt nebo Program Pandora alarm 
studio Pro zaPnutí/vyPnutí tohoto režimu.
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Protiúnosový režim 2/ Anti-Hi-Jack 2

protiúnosový režim umožňuje předcházet zmocnění se vozidla neustálým sledováním přítomnosti 
ovladače (tagu). pokud je zapalování zapnuto, systém neustále požaduje od ovladače informace. pokud 
systém signál nenajde, nastane blokování motoru po 1 minutě (z důvodu legislativy). Těsně před 
blokováním pípá siréna. po ukončení zvukových upozornění nastane blokování motoru. motor může 
být blokován okamžitě nebo až po pohybu vozidla (podle nastavení funkcí).

 pozNámkA! tento režim je zakázán. Použijte aPlikaci Pandora bt nebo Program Pandora alarm 
studio Pro zaPnutí/vyPnutí tohoto režimu.

Přídavné blokování pro autorizace řidiče (VALIDÁTOR)

funkce přídavného blokování pro autorizaci řidiče (VAliDáToR) umožňuje deaktivovat imobilizér nebo 
aktivovat přídavný výstup použitím originálního vybavení vozidla (tlačítko, páčka, pedál). Tato funkce 
vyžaduje další nastavení a připojení.
příklad použití funkce:
•	 pro zadání imobilizačního kódu, zapněte zapalování.
•	 Stiskněte naprogramovaný prvek tolikrát jaké je první číslo kódu. pauza mezi stisky nesmí být delší 

než 1 sekunda. Delší pauza bude brána jako začátek vložení dalšího čísla kódu. kód přídavného 
blokování pro identifikaci řidiče může sestávat z nejvíce 4 čísel v rozsahu 1-9.

•	 po vložení správného kódu (v závislosti na nastavení) nastane vypnutí blokování motoru, aktivuje se 
naprogramovaný přídavný výstup nebo se systém deaktivuje. 

Poznámka! Pro Použití této funkce jsou zaPotřebí další PřiPojení a nastavení.

DálkoVý oVlADAč (D022) 

Dvoucestný ovladač umožňuje ovládat celý systém.
pro snadnou a přehlednou identifikaci funkcí a událostí používá ovladač 16 různých tónů a melodií. každé 
z upozornění má vlastní význam. pro zvýšení počtu rozeznávaných událostí je použita lED indikace.

pozNámkA! dálkový ovladač je univerzální. jeho funkce jsou však závislé od systémového modelu alarmu.
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Zapnutí/vypnutí dálkového ovládače

Dálkový ovladač dodávaný v sadě je plně funkční. pro zapnutí ovladače stlačte tlačítko  na 3 
sekundy.	Přehraje	se	zvonění	“REMOTE	ON“.	Opětovným	stisknutím	a	podržením	tohoto	tlačítka	na	3	
sekundy se dálkový ovladač vypne.

uPozornění! všechny Příkazy jsou Posílány rádiovým sPojením. Pro maximální efektivitu a dosah nezakrývej

anténu (viz obrázek) Při Používání Prsty.
 

Význam LED indikátoru

Zelený indikátor:
•	Bliká	při	spojení	s	řídící	jednotkou
•	Zhasnutý	pokud	není	spojení	s	řídící	jednotkou.

Červený indikátor:
•	Zabliká	při	každé	přijaté	zprávě	z	řídící	jednotky
•	Bliká	při	ztrátě	rádiového	spojení	s	řídící	jednotkou	systému

Anténa
868 MHz

LED
indikace

OLED-
display

Zvuková
upozornení

Tlačítko 1
Tlačitko 2

Tlačítko 3

micro-USB



8 zABEzpEčoVACí SySTém pANDoRA liGhT pRo V2

Přehled funkcí dálkového ovládače

Systém deaktivován
Systém je aktivován 
(žádne alarmové události)zapalování zapnuto zapalování vypnuto

 
(krátký stisk)

zamknutí dveří bez 
aktivace alarmu

Aktivace s pípnutím a 
zablikaním směrovek

Vyhledávání vozidla - 
blikání směrovkami a 
pípání sirény po dobu 5 
sekund

 
(1 s)

Tichá aktivace

Vyhledávání vozidla - 
blikání směrovkami bez 
pípání sirény po dobu 5 
sekund

 
(2 s)

Dálkové zapnutí 
zapalování

 
(3 s)

zapnutí ”Rezervačního 
režimu” Dálkový start motoru

 
(krátký stisk)

odemknutí dveří odemknutí dveří odemknutí se zvukovou 
signalizací

(1 s)
odemknutí bez zvukové 
signalizace

(2 s)
Dálkové vypnutí 
zapalování

Dálkové vypnutí 
zapalování, při aktivním 
zahřívání motoru a 
dálkovém startu

  
(krátký stisk) zapnutí podsvícení na lCD ovladači (pouze pro ovladač s lCD)
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  (1 s)  odemknutí kufru (Ch1)

  (2 s) zapnutí/vypnutí časového kanálu (Ch2)

  (3 s) zapnutí/vypnutí dálkového ovladače (pouze u lCD ovladače)

 + 
(krátký stisk)

Režim pANiC 

 + 
 (krátký stisk)

Aktivace s motorem v 
chodu s pípnutím

opožděná aktivace (po 30 
s) s pípnutím

 + 
(1 s)

Tichá aktivace s motorem 
v chodu

Tichá zpožděná aktivace
(po 30s.) bez pípnutí
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Ikony dálkového ovladače

indikátor vysílání

Stav alarmu
(Aktivní/Neaktivní)

Stav baterie

Aktuální čas 

Napětí baterie 
vozidla

Vnitřní teplota

Teplota motoru*

Stav palivové 
nádrže*

Střežená zóna: 
“Zapalování”

12 48

Střežená zóna
”otřesový senzor”
Upozornění
Střežená zóna
”otřesový senzor”
poplach
Střežená zóna
”Náklonový senzor”

Střežená zóna
”Senzor pohybu”

Střežená zóna
“Dveře”*

Střežená zóna
“Kapota”

Střežená zóna
“Kufr”

“Indikace poklesu napětí”

Střežená zóna:
Ruční brzda/
neutrál, nožní
brzda

“Motor	v	chodu”

* Teplota motoru je k dispozici pouze pokud je připojen senzor. identifikace každých dveří, oEm alarmu, stavu paliva je závislá na typu vo-
zidla. 
.

P

22 °

90°

55

12.4B
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Nabíjení dálkového ovladače

•	Baterie	je	nabitá		

•	Baterie	je	vybitá		

Stav baterie se zobrazuje na ikoně. Nabíjejte ovladač pokud se už nedá zapnout nebo
před tím než se zobrazí poslední dílek na ikoně baterie. pro nabíjení použijte standardní
micro-USB kabel.

Aktualizace firmwaru

•	 Stáhněte aplikaci pandora Alarm Studio na pC a spusťte (aktuální verzi programu najdete na 
stránkách distributora).

•	 Stiskněte a držte tlačítko  na ovladači. připojte USB kabel s počítačem a uvolněte tlačítko na 
ovladači. Aplikace nabídne možnost provést aktualizaci firmwaru.

•	 po úspěšné aktualizací firmwaru můžete odpojit micro USB kabel.
 

Poznámka! Program Pandora alarmstudio je dostuPná Pouze Pro odborně vyškolené montážníky. aktuální verze 
Programu je dostuPná na stránkách vašeho distributora.
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mENU DálkoVého oVlADAčE 
pomocí dálkového ovladače můžete přes hlavní měnu spravovat všechny hlavní nastavení a parametry 
systému. 

krátkým stisknutím tlačítka  vejdete do menu hlavních nastavení. Dalším stisknutím tlačítka  
přepínáte menu v nastavení. Stisknutí tlačítek  nebo  přejdete do zvolených nastavení. 

Kontrola vozidla
Chcete-li získat informace o teplotě motoru, vnitřní teplotě, napětí akumulátoru a hladině paliva, krátce 
stiskněte tlačítko  a krátce poté stiskněte tlačítko  nebo  

Dálkový ovladač automaticky opustí hlavní menu po uplynutí 5 sekund. pro manuální opuštění 
hlavního menu stiskněte tlačítko .

Vstup do menu
(krátce stiskněte)

Další nastavení
(krátce stiskněte)

Další nastavení
(krátce stiskněte)

Opuštění hlavního menu
(krátce stiskněte)

Vstup do hlavního menu
(krátce stiskněte)F

F

F

F

nebo

Vstup do menu
(krátce stiskněte)

nebo

Vstup do menu
(krátce stiskněte)

nebo

CHECK

SETTINGS 

INFORMATION

12 4V 22 °90° 55

Napětí
baterie

Teplota
interiéru

Teplota
motoru

Hladina
paliva
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Nastavení
pro změnu nastavení a parametrů systému zvolte krátkým stiskem tlačítka menu SETTiNGS  a krátce 
stiskněte tlačítko  nebo 

krátkým stisknutím tlačítka  nebo  si vyberete podmenu. pro vstup do podmenu stiskněte 
krátce stlačidlo .

snížit

Tlačítko vstupu/potvrzení

funkce je
zapnutá

funkce je
vypnutá

uložení nastavení

opuštění menu/podmenu

Nastavovací tlačítka

zvýšit
dole

nahore

Vstup do menu
(krátce stiskněte)

nebo

Vstup
(krátce stiskněte)

Přechod v menu
(krátce stiskněte)

nahoru

dolů

Opuštění hlavního menu
(stiskněte a podržte na 1 s)

F

F

HISTORY
AUTOSTART
HEATER
SENSORS
TRACKING
SIREN
HANDS FREE
CHANNELS
GPS RECEIVER
GSM MODEM
VALET MODE
SETTINGS
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    Historie událostí

Toto menu umožňuje prohlížení historie událostí uložených v paměti dálkového ovladače. Dálkový 
ovladač zobrazuje název události a její čas.

Poznámka! Počet událostí je omezen Pamětí dálkového ovladače.

    NastaveNí automatickéHo startováNí motoru

Toto menu umožňuje konfigurovat automatické startování a zastavení motoru. Synchronizované 
hodiny v reálném čase v dálkovém ovladači a základní jednotce a dalších nastaveních autonomního 
systému umožňují implementovat sadu podmínek startování a provozu motoru bez ohledu na to, zda 
je dálkové ovládání v zóně jeho pokrytí nebo ne.

Poznámka! Pokud jste neuložili nová nastavení, nastavení dálkového a automatického startování motoru 
zůstanou stejné jako Předtím. startování motoru Pomocí tePloty motoru je k disPozici Pouze Při PřiPojeném 
tePlotním čidle. automatické nastavení startování motoru neovlivňuje funkce dálkového startu motoru.

•	ENABLE - v tomto podmenu zapínáte/vypínáte automatický dálkový start 
•	TIMER - v tomto podmenu nastavíte dálkové startování auta na daný/dané dny
•	START TEMP - v tomto podmenu nastavíte, kdy se má motor nastartovat v závislosti od nízké teploty 
motoru
•	WORK TIME - v tomto podmenu nastavujete maximální délku nastartovaného motoru na dálku
•	PERIODICALLY - v tomto podmenu umožňuje pravidelné startování motoru s nastaveným časovým 
intervalem 
•	STOP TEMP - v tomto podmenu nastavíte maximální tepltu motoru, kdy se má motor vypnout při 
startu na dálku

    ovládáNí NezávisléHo topeNí

podmenu slouží k zapnutí/vypnutí nezávislého topení.

    volba a NastaveNí seNzorů

Toto menu umožňuje ovládat a nastavovat citlivost senzorů (otřes / pohyb / náklon). otřes a další přídavné 
senzory mají samostatné zóny citlivosti. Alarm se spouští tehdy, když je na senzor značný vliv. pokud se 
aktivuje alarm, systém signalizuje světelným a zvukovým alarmem po dobu 30 sekund. Výstražná zóna se 
spouští, když je na snímač menší vliv (citlivost výstražné zóny by měla být vyšší než citlivost úrovně alarmu 
pro správnou činnost). úroveň upozornění je indikována jedním světlem a třemi zvukovými signály.
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•	SHOCK - toto podmenu umožňuje nastavit citlivost alarmu  a zónu upozornění  otřesového 
senzoru. 

 - Varovné a poplachové zóny jsou aktivovány
 - Varovné a poplachové zóny jsou deaktivovány
  - Výstražná zóna je deaktivována

•  MOTION — toto podmenu umožňuje nastavit citlivost snímače pohybu.
 - Senzor pohybu je aktivován
 - Senzor pohybu je deaktivovaný

•  TILT — toto podmenu umožňuje nastavit citlivost snímače náklonu
 - Senzor náklonu aktivován
 - Senzor náklonu je deaktivován

•  EXTERNAL — toto podmenu umožňuje nastavit citlivost alarmových a výstražných zón doplňkového 
snímače.

 -  Varovné a poplachové zóny jsou aktivovány
 - Varovné a poplachové zóny jsou deaktivovány

 -  Výstražná zóna je deaktivována

    tato fuNkce NeNí dostupNá pro teNto systém

     NastaveNí siréNy

Toto menu umožňuje konfigurovat zvukové upozornění sirény.
 - Všechny zvukové signály jsou aktivovány
 - Výstražné signály jsou vypnuty
 -Výstražné a poplachové signály jsou vypnuté

     NastaveNí bezdotykovéHo režimu

Toto menu umožňuje konfiguraci bezdotykového režimu pro aktivaci/deaktivaci alarmu.
     -  Aktivovaná aktivace alarmu v bezdotykovém režimu

     -  Aktivovaná deaktivace alarmu v bezdotykovém režimu
   -  Aktivovaná aktivace i deaktivace alarmu v bezdotykovém režim

    NastaveNí časovýcH kaNálů

Toto menu umožňuje zapnout / vypnout časové kanály. Tyto kanály se používají na implementaci 
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přídavných funkcí a pro ovládání externích zařízení. časové kanály se nastavují pomocí prgoramu pandora 
AlarmStudio.

    tato fuNkce NeNí dostupNá pro teNto systém

    tato fuNkce NeNí dostupNá pro teNto systém

    servisNí režim

Toto	menu	umožňuje	zapnutí/vypnutí	servisního	režimu	(viz	kapitola	“Servisní	režim“)

    NastaveNí dálkovéHo ovladače

Toto menu umožňuje konfiguraci dálkového ovládání.
•		SOUND — Toto podmenu umožňuje zapnout/vypnout zvukové signály.
•		VIBRO — Toto podmenu umožňuje zapnout/vypnout vibrace.
•		BACKLIGHT — Toto podmenu umožňuje nastavit jas podsvícení displeje lCD.
•		RFM LOST — Toto podmenu umožňuje konfigurovat zvukové upozornění v případě ztráty spojení 
mezi dálkovým ovladačem a základnou.

 -Vypněte sdělovací signály
	-	Povolení	upozornění	zvoněním	“Connection	is	lost“
	-Povolení	upozornění	zvoněním	“ALARM“

•  LANGUAGE - Toto podmenu umožňuje změnit jazyk rozhraní dálkového ovladače.
•  WIDGETS - Toto podmenu umožňuje konfigurovat informace o stavu vozidla, který se zobrazuje na 
hlavní obrazovce dálkového ovladače.

   iNformace

Chcete-li získat technické informace o dálkovém ovladači, vyberte nabídku iNfoRmACE krátkými stisky 
tlačítka  a krátce stiskněte tlačítko  nebo .
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imoBilizAčNí příVěSEk ВТ760 (TAG)

imobilizační přívěšek (tag) je prostředkem k zajištění bezpečnosti a ochrany proti krádeži systému používaného 
pro skryté používání. Tag se používá k autorizaci uživatele v zóně pokrytí základní jednotky pro takové režimy 
jako	je	“Imobilizér“,	“HandsFree“	a	“Slave“.

Vestavěné tlačítko umožňuje aktivaci/deaktivaci systému a slouží také pro vstup/výstup ze 
servisního režimu. Vestavěný lED indikátor umožňuje indikaci správné funkčnosti.

•	Vestavěné	tlačítko	
•	LED	Indikátor	vysílání
•	Integrovaný	Bluetooth		    
•	Integrovaný	akcelerometr
•	Baterie	CR	2032
•	Frekvence	2.4	GHz	(šifrovaní	AES-128)

Krátké stisknutí tlačítka při vložené baterii na imobilizačním 
přívěsku (tagu):

•	 0	bliknutí	–	baterie	je	vybitá
•	 1	bliknutí	–	baterie	je	v	pořádku

Při vkládání baterie do Imobilizačního přívěsku (tagu):
•	 0	bliknutí	–	baterie	je	vybitá
•	 1	bliknutí	–	nízký	stav	baterie
•	 3	bliknutí	–	baterie	je	v	pořádku

UpozoRNěNí! nenechávejte ovladač ve vlhkém Prostředí. nedávejte ovladač do blízkosti magnetu nebo blízko 
zařízení vytvářejících magnetické Pole.

Výměna baterie v Imobilizační přívěsku (tagu)
opatrně otevřete kryt baterie na ovladači. Vyjměte vybitou 
baterii a nahraďte ji novou. Důkladně zkontrolujte její polaritu. 
opatrně zavřete kryt přičemž všechny západky musí dosednout 
na své místo. Výměna baterie nemá vliv na autorizační informace 
v imobilizačním přívěsku, protože data o autorizaci jsou uložena 
v energeticky nezávislé paměti. imobilizační přívěsek je znovu 
připraven k použití.

LED
INDIKACE

Open hereZde otevřít 
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moBilNí AplikACE

mobilní aplikace pandora BT je další z možnosti pro nastavení a 
řízení systému. Systém se může připojit z bezpečnostních 
důvodů pouze k jednomu mobilnímu zařízení, které bylo 
předtím registrováno v systémové paměti pomocí speciálního 
protokolu Bluetooth low Energy. Aplikace je dostupná pro 
operační systémy Android a pro ioS.

UpozoRNěNí! minimální Požadavky Pro mobilní zařízení: android 
verze soft. 4.4, bluetooth 4.0 low energy; ios verze soft. 10. 

Používání aplikace
Spusťte aplikaci, když se nacházíte v dosahu řídící jednotky a 
mějte zapnutý Bluetooth. Aplikace automaticky zjistí Váš systém 
a otevře hlavní obrazovku s připojeným systémem.
Hlavní obrazovka obsahuje následující informace a funkce:
I. Hlavní menu - poskytuje přístup k historii událostí, pomoci, 
nastavení systému a aplikací. 
II. Vozidlo	 –	 zobrazuje	 aktuální	 informace	 o	 stavu	 vozidla	 a	
systému.

Pozor! Pokud chcete změnit tyP vozidla nebo téma aPlikace, Přejděte na hlavní menu - nastavení - 
aPlikace

 
Ikony systému:

     - Systém je aktivován

 - Systém je deaktivován

 

START
ENGINE

I

1 1

1

2 3

1

MENU

II VOZIDLO

III PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ

IV KONTROLNÍ TLAČÍTKA

 - Servisní režim je aktivován  

    - Systém je v režimu programování



19UžiVATElSká příRUčkA

Zobrazované zóny:

    1  - Dveře             - Teplota motoru/interiéru

    2  - kapota      - Venkovní teplota

    3  - kufr     - Senzor otřesu

 - zapalování      - Senzor náklonu  

 - Brzdový pedál        - Senzor pohybu
 

 - motor nastartovaný         - přídavné senzory

 - palubní napětí                      - Status bezdotykového režimu

  - hladina paliva        - Status sirény

III. Připojená zařízení - zobrazuje aktuální počet a stav zaznamenaných tagů a Bluetothových relé.
IV. Kontrolní tlačítka - tento panel se používá k ovládání systému pomocí tlačítek. pro aktivaci nebo 
deaktivaci funkce stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy (taková konfigurace systému, je proto, 
aby se zabránilo náhodnému stisknutí tlačítek.

Kontrolní tlačítka:

    - Tlačítka pro aktivaci/deaktivaci       - Tlačítko režimu pANiC   

       - Tlačítko otevření kufru         - Tlačítko aktualizace (stavu) vozidla

          - Tlačítko servisního režimu   - Tlačítko aktivace/deaktivace časových

              - Tlačítko nezávislého topení                      kanálů 

Poznámka! rozložení tlačítek lze změnit v části “hlavní menu - nastavení - ovládací tlačítka“.
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Stažení aktualizace
Stáhněte aplikaci pro váš telefon na app store pro: 

•	 App	Store	(iOS)	–	Pandora	BT;
•	 Google	Play	(Android)	-	Pandora	BT.
Vstupte do režimu programování systému a spárujte telefon se systémem.

Párování mobilního zařízení
pro připařování mobilního zařízení k produktu pandora light pro v2, vstupte do režimu 

programování. po vstupu do režimu programování vstupte do levelu №50 ”párování mobilního zařízení”.
Vstup do režimu programování:
pro vstup do režimu programování, třeba zadat servisní piN kód pomocí servisního tlačítka VAlET  

(z výroby je přednastaven piN kód ”1-1-1-1”). zadání servisního piN kódu je podobné zadávání piN kódu 
pro nouzovou deaktivaci (kapitola ”Nouzové ovládání systému”).

Chcete-li přejít na programovací úroveň №50, stiskněte a podržte tlačítko VAlET po dobu 5 sekund, 
dokud se neozve pátý zvukový signál pípnutí nebo pátý oranžový záblesk lED indikátoru.

pokud již bylo mobilní zařízení spárované, po zadání této úrovně bude vymazány. když přepíšete 
stejné zařízení v systémové paměti, měli byste odstranit Bluetooth kontext na vašem mobilním zařízení, 
vymazat mobilní zařízení ze systémové paměti a znovu spárovat mobilní zařízení se systémem.

Párování mobilního zařízení:
        po vstupu do úrovně se rozsvítí lED indikátor. otevřete pandora BT mobilní aplikaci.
•	Pandora	BT	 (Android)	 -	 stiskněte	 ikonu	 ”Bluetooth”,	 stiskněte	 ikonu	menu	v	pravém	horním	 rohu	a	
použijte funkci ”přidat Bluetooth zařízení”. Aplikace bude vyhledávat systém prostřednictvím připojení 
Bluetooth. Vyberte nalezený systém, systém a mobilní zařízení se automaticky spárují.
•	 Pandora	 BT	 (iOS)	 -	 stiskněte	 tlačítko	 ”Bluetooth	 devices”	 v	 pravém	 horním	 rohu	 a	 stiskněte	 ikonu	
”+”. Aplikace bude vyhledávat systém prostřednictvím připojení Bluetooth. Vyberte nalezený systém, 
systém a mobilní zařízení se automaticky spárují.
Systém potvrdí párování s řadou zelených a červených bliknutí lED a zvukovým signálem sirény.

UpozoRNěNí! Pokud nemáte zaPnuté automatické Párování, Povolte ”Pin request for Phone Pairing”. v nastavení 
aPlikace najděte ”radio tag and mobile device functions” a znovu Proveďte Párování. mobilní zařízení bude 
vyžadovat Pin kód (z výroby 0-0-1-1-1-1) kde Poslední 4 čísla určují Pin kód Pro vstuP do režimu Programování.

Uložení nastavení:

po párování se systém vrátí na programovací úroveň №0. zapněte zapalování, abyste automaticky 
uložili nastavení a opustili režim programování.
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oVláDáNí SySTémU

Aktivace

Aktivace systému umožňuje sledování všech chráněných zón, senzorů a blokování motoru. pokud 
je motor vypnutý pro aktivaci systému krátce stiskněte na ovladači tlačítko . při potvrzení aktivace 
zazní	1x	pípnutí	sirény	a	1x	bliknou	směrová	světla.	Ovladač	zahraje	melodii	“Arming“	a	ikona	zámku	se	
změní na : .

pokud je některá z chráněných zón otevřená, siréna 4x pípne, směrová světla 4x bliknou a ovladač 
zahraje	melodii	“warning“	(po	“arming“	melodii).	Zobrazí	se	ikona	narušeného	vstupu.	Tento	vstup	bude	
vyřazen ze střežené zóny. Vstup bude opět střežen 15 sekund po řádném zavření.

zamknutí dveří

aktivace systému

 
SLAVE
HANDS FREE
PANDORA BT

1x        /1x

            /1x

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

Pro aktivaci alarmu použite jednu z níže uvedených možností:

Dálkový ovladač
Chcete-li systém aktivovat při vypnutém zapalování, krátce stiskněte tlačítko  na dálkovém 
ovladači,	když	se	nacházíte	v	zóně	 jeho	pokrytí.	Dálkový	ovladač	přehraje	vyzváněcí	 tón	“ARMING“	a	
ikona stavu bezpečnostního režimu (zámek) se změní na .
pro tichou aktivaci alarmu stiskněte tlačítko  na 1 sekundu.

Imobilizační přívěsek (tag)
Tag musí být v dosahu vysílací frekvence Bluetooth. Alarm se aktivuje krátkým stisknutím kontrolního 
tlačítka na tagu. 

SLAVE režim
Tento režim umožňuje aktivaci alarmu pomocí připojení speciálních analogových vstupů nebo 
připojením	na	digitální	sběrnici	CAN	ve	vozidle.	Chcete-li	aktivovat	alarm,	stiskněte	tlačítko	“LOCK“	na	
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původním dálkovém ovladači nebo použijte senzor / tlačítko na klice dveří (pro vozidla s bezdotykovým 
zamykáním).

Poznámka! Pro tento režim jsou nutné další nastavení nebo PřiPojení.

Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci pANDoRA BT. pokud je alarm deaktivován, stiskněte a držte tlačítko  dokud 
se kruh neuzavře (a jste v zóně dosahu pokrytí BlueTooth).

HandsFree režim (bezdotykový režim)
pro aktivaci systému se stačí s ovladačem vzdálit od vozidla přibližně na 10 metrů .

Poznámka! Pro Používání režimu hands-free s mobilním telefonem jsou Potřeba další nastavení.

Sevisní tlačítko (VALET)
podržte tlačítko VAlET na 3 sekundy. Systém aktivuje alarm do 30 sekund (po celou dobu odpočítávání 
svítí po celou dobu lED indikace červeně).

Poznámka! v nastaveních systému je možnost aktivace alarmu bez snímačů (otřesu/Pohybu/náklonu a 
Přídavných snímačů). nastavení “switch off sensors when arming using valet button” je k disPozici v Programu  
alarm studio (“main settings” – “sensors settings”).

Deaktivace

pro deaktivaci systému krátce stiskněte tlačítko  na ovladači. při potvrzení deaktivace zazní 2x 
pípnutí	sirény	a	2x	bliknou	směrová	světla.	Ovladač	zahraje	melodii	“Disarming”	a	ikona	zámku	se	změ-
ní na: .

pokud během aktivovaného alarmu nastaly poplachové události, zazní 4x pípnutí sirény a 4x 
bliknou směrová světla.

Poznámka! funkci “Prohibit disarming when a tag is absent” můžete Povolit v systémových nastaveních. 
Pokud je tento režim Povolen, systém může být deaktivován Pouze v PříPadě, Pokud je tag v zóně Pokrytí nebo 
zadáním “tajného Pin kódu“. režim je standardně vyPnutý. Pro Povolení této funkce Použijte Program Pandora 
alarmstudio nebo mobilní aPlikaci. 
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Pro deaktivaci alarmu použijte jednu z níže uvedených možností:

odemknutí dveří

systém je deaktivován

2x        /2x

            /2x

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

Dálkový ovladač 
Chcete-li systém deaktivovat, krátce stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, když se nacházíte v 
zóně	jeho	pokrytí.	Dálkový	ovladač	přehraje	vyzváněcí	tón	“DISARMING“	a	ikona	stavu	bezpečnostního	
režimu (zámek) se změní na: .
pro tichou deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko  na 1 sekundu.
pokud byl během aktivace vyvolaný poplach, siréna po deaktivaci alarmu 4x pípne, směrová světla 4x 
bliknou a ovladač zahraje melodii “WARNING” (po melodii “DISARMING” ). zobrazí se ikona narušeného 
vstupu. Všechny události systému je možné prohlédnout v historii událostí.

Imobilizační přívěsek (tag)
Tag musí být v dosahu vysílací frekvence Bluetooth. Alarm se aktivuje krátkým stisknutím kontrolního 
tlačítka na tagu.

SLAVE režim
Tento režim umožňuje deaktivaci alarmu pomocí připojení speciálních analogových vstupů nebo 
připojením	na	digitální	sběrnici	CAN	ve	vozidle.	Chcete-li	deaktivovat	alarm,	stiskněte	tlačítko	“UNLOCK”	
na původním dálkovém ovladači nebo použijte senzor / tlačítko na klice dveří (pro vozidla s bezdotyko-
vým zamykáním).

Poznámka! Pro tento režim jsou nutné další nastavení nebo PřiPojení.

Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci pANDoRA BT. pokud je alarm aktivován, stiskněte a držte tlačítko  dokud se 
kruh neuzavře (a jste v zóně dosahu pokrytí BlueTooth).
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HandsFree režim (bezdotykový režim)
pro deaktivaci systému se stačí s ovladačem přiblížit k vozidlu .

Poznámka! Pro Používání režimu hands-free s mobilním telefonem jsou Potřeba další nastavení.

Servisní tlačítko (VALET)
Systém se deaktivuje vložením ”tajného” piN kódu (kapitola ”Nouzová deaktivace pomocí servisního 
tlačítka (VAlET)”).

Odemknutí kufru
Systém umožňuje nezávisle odemknout zavazadlový prostor bez ohledu na to, zda je systém aktivován 
nebo ne. pokud je alarm aktivován, při odemknutí kufru se deaktivuje otřesový snímač a senzory sledu-
jící prostory kufru. ostatní vstupy zůstávají hlídané. pokud není kufr otevřený do 15 sekund, systém opět 
aktivuje hlídání vstupu kufru a senzorů. To je potvrzeno bliknutím blinkrů.

Pro otevření kufru použijte jednu z níže uvedených možností:

Dálkový ovladač
Nezávisle na stavu systému (aktivován / deaktivován) lze odemknout kufr stisknutím tlačítka  na 1 se-
kundu (dokud nezazní zvukový nebo vibrační signál dálkového ovladače).

Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. když jste v oblasti pokrytí signálu BlueTooth, stiskněte a podržte tlačítko 

 na ovládacím panelu, dokud se kruh neuzavře.

SLAVE režim
Tento režim umožňuje otevření kufru pomocí připojení speciálních analogových vstupů nebo 
připojením	 na	 digitální	 sběrnici	 CAN	 ve	 vozidle.	 Chcete-li	 otevřít	 kufr,	 stiskněte	 tlačítko	 “UNLOCK	
TRUNk” na původním dálkovém ovladači nebo použijte senzor / tlačítko na klice dveří (pro vozidla s 
bezdotykovým zamykáním).



25UžiVATElSká příRUčkA

Zamknutí/odemknutí při zapnutém zapalování

Systém umožňuje zamykání a odemykání dveří při zapnutém zapalování. Pro zamknutí/ 
odemknutí vozidla použijte jednu z níže uvedených možností:

Dálkový ovladač
Stiskněte tlačítko  pro zamknutí a tlačítko  pro odemknutí dveří (pokud jste v dosahu pokrytí 
signálu).

Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. když jste v oblasti pokrytí signálu BlueTooth, stiskněte a podržte tlačítko   
pro zamknutí a tlačítko  pro odemknutí dveří dokud se kruh neuzavře.

Automatické zamykání/odemykání
Systém umožňuje i automatické ovládání uzamykání dveří. V případě, že se vozidlo pohybuje, nebo 

je zapnuto zapalování systém zamkne dveře. Systém odemkne dveře po vypnutí zapalování. V systémo-
vých nastavení je možnost zvolit funkci odemknutí dveří při vypnutí zapalování. 

Režim automatického zamykání dveří při pohybu vozidla - systém zjistí pohyb vozidla a prove-
de uzamčení vozidla (v závislosti na nastavení citlivosti pohybového senzoru). 

Režim automatického zamykání dveří při zapnutí zapalování - Režim automatického zamknu-
tí dveří při zapnutí zapalování a pokud se vozidlo rozjede dříve než do 5 sekund po zapnutí zapalování, 
dveře se automaticky zamknou a odemknou se po vypnutí zapalování. pokud některé z dveří jsou ote-
vřeny během zapnutého zapalování, funkce automatického uzamykání se zruší pro zabránění uzamče-
ní klíčů ve vozidle.

Opožděná aktivace
pokud chcete opustit vozidlo, ale nelze použít pro aktivaci alarmu ovladač (nemáte volné ruce), 

můžete použít opožděnou aktivaci.
pro aktivaci tohoto režimu krátce stiskněte současně tlačítka   a  . lED indikátor se rozsvítí 

červeně. Alarm se aktivuje a dveře se zamknou po 30 sekundách. Systém 1x pípne a 1x blikne směro-
vými světly pro potvrzení funkce.

pro aktivaci režimu bez zvukového potvrzení stiskněte současně tlačítka   a   na 1 sekun-
du (ovladač blikne a zavibruje).

pro ukončení režimu, krátce stiskněte tlačítko .

Vyhledání vozidla
pro usnadnění vyhledávání vozidla na parkovištích krátce stiskněte tlačítko  pro usnadnění vyhle-
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dávání vozidla na parkovištích krátce stiskněte tlačítko (pokud je alarm aktivován). Systém 5x pípne a 
5x blikne směrovými světly.
pro tiché vyhledání vozidla stiskněte tlačítko  na 1 sekundu

Režim PANIC

pokud jste Vy nebo vaše vozidlo v ohrožení a chcete využít poplach vozidla, můžete použít režim pANiC. 
V tomto režimu se spustí poplach sirénou a blikání světly na 30 sekund. 

Pro aktivaci tohoto režimu použijte jednu z níže uvedených možností:

Dálkový ovladač
pro aktivaci režimu stiskněte současně tlačítka  a . pro vypnutí režimu stiskněte  nebo 

.

Mobilní aplikace
 otevřete mobilní aplikaci. když jste v oblasti pokrytí signálu BlueTooth, stiskněte a podržte tlačítko on 
na ovládacím panelu, dokud se kruh neuzavře.

Dálkový a automatický start motoru

Systém umožňuje dálkový start motoru, pomocí dálkového ovladače nebo automatický dálkový 
start motoru za použití přednastavených funkcí startu. Dálkový start může být použit pro vyhřátí inte-
riéru vozidla, ohřátí motoru, nabití baterie nebo ochlazení klimatizací. Dálkový start motoru může být 
použit pouze pokud je systém aktivován (vozidlo hlídané).

pro vozidla s manuální převodovkou je dálkový start možný pouze pokud proběhne procedura na-
stavení řadící páky do polohy neutrál a zatažením ruční brzdy před aktivováním systému (tzv. Rezer-
vační režim).

Pro	vozidla	s	automatickou	převodovkou	je	dálkový	start	možný	je-li	řídící	páka	v	poloze	„P“.	Pokud	
používáte dálkový start, přesvědčte se že je řádně zatažena ruční brzda nebo jiné součásti vozidla, kte-
ré udržují vozidlo v parkovací poloze.

pokud je vozidlo nastartováno dálkovým startem, zůstávají zachovány všechny funkce ochrany vo-
zidla, kromě otřesového senzoru. Senzor pohybu má sníženou citlivost během startování, po nastarto-
vání se citlivost obnoví. V případě narušení senzorů nebo střežených zón se okamžitě přeruší chod mo-
toru a vyhlásí se poplach. Bude také aktivována funkce blokování.
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Rezervační režim (pro vozidla s manuální převodovkou)

pokud používáte dálkový start ve vozidle s manuální převodovkou, musíte provést tyto úkony pro 
aktivování systému (zapnutím alarmu):

1. když je motor nastartován, zajistěte vozidlo ruční brzdou a řadicí páku zařaďte do polohy neutrá-
lu. Automaticky se zapne program pro rezervační režim.

2. Vypněte zapalování (motor zůstane běžet) a vyjměte klíč ze zapalování.
3. opusťte vozidlo, zavřete dveře.
4. Aktivujte systém.
5.motor se vypne. Nyní je systém připraven na automatický a dálkový start.

zajistit vozidlo
zatáhnout ruční brzdu

vystupte z auta, zavřete dveře

OFF

ON
ACC

za 3 s bude motor zastaven
systém je připraven
na dálkový start

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

Dálkový start

Jak je systém připravený na dálkový start, použíjte jednu z níže uvedených možností :

Dálkový ovladač
•	Stiskněte	lačidlo	 na dálkovém ovladači a podržte ho 3 sekundy (když se nacházíte v zóně jeho 
pokrytí na nastartování motoru). zvukový signál potvrdí příkaz, na lCD displeji se zobrazí blikající ikona 
“motor	běží“	 .	Během	několika	sekund	se	motor	nastartuje,	dálkový	ovladač	bude	hrát	melodii	“Motor	
start“	a	zobrazí	se	ikona	otáčení	motoru.
Dálkový ovladač vydá oznámení 1 minutu před určeným zastavením motoru. ikona  bliká a hraje 
melodie	“Engine	stop	in	1	minute”	každých	10	sekund.	Opětovným	zasláním	příkazu	“Remote	engine	
start”	zrušíte	příkaz	“Engine	stop	in	1	minute”,	dálkový	ovladač	přestane	pípat	a	hrát	melodii	každých	10	
sekund. Takto můžete prodloužit start motoru o 10 minut. Tento postup se může opakovat několikrát 
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za sebou.
•	 Pokud	 chcete	 dálkově	 vypnout	 motor,	 stiskněte	 a	 podržte	 tlačítko	  na 3 sekundy. motor 
se	 vypne	 a	 dálkový	 ovladač	 zahraje	 melodii	 “Engine	 stop“	 a	 ikona	 “Engine	 is	 running”	 	  zmizí.

Dálkový start pomocí originál (OEM) klíče 
•Speciální	 algoritmy	 zjišťují	 digitální	 informace	 o	 vozidle	 a	 umožňují	 startování	 a	 vypnutí	 motoru	
pomocí originálního klíče od auta.
•	Originální	klíč	musí	být	v	zóně	 jeho	pokrytí.	K	nastartování	motoru	stiskněte	tlačítko	LOCK	3x	do	5	
sekund.
•	Pro	vypnutí	motoru	stiskněte	tlačítko	LOCK	3x	do	5	sekund.

Poznámka! funkce “engine start using an original car key” funguje bez dalších nastavení. dostuPnost funkce závisí 
na konkrétním modelu automobilu.
Poznámka! dálkový startování motoru nefunguje do 20 sekund Po aktivované alarmu. Po tomto zPoždění lze 
dálkově nastartovat motor Pomocí originálního klíče od auta.

systém je aktivován motor je nastartovaný

vypnutí motoru

3 bliknutí

stlačiť a podržať
na 3 s

povel pro start motoru

motor je nastartovaný

3 bliknutí

stisknout a podržet
na 3 s

prodloužení startu
  o 10 minut

stisknout a podržet
na 3 s

START
ENGINE
START
ENGINE

STOP
ENGINE
STOP

ENGINE

Mobilní aplikace
•	 Chcete-li nastartovat motor, otevřete mobilní aplikaci. když jste v oblasti pokrytí signálu BlueTooth, 

stiskněte a podržte tlačítko START ENGiNE, abyste nastartovali motor (držte tlačítko dokud se kruh 
neuzavře). motor se nastartuje během několika sekund a ikona  se točí. 

•	 Chcete-li vypnout motor, otevřete mobilní aplikaci. když jste v oblasti pokrytí signálu BlueTooth, 
stiskněte a podržte tlačítko STop ENGiNE, abyste vypnuli motor (držte tlačítko dokud se kruh 
neuzavře). motor se vypne během několika sekund a ikona  se přestane točit.  

Automatický dálkový start
Nabídka umožňuje konfigurovat podmínky startu a ukončení automatického dálkového startu. Synchroni-
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zace času a informací mezi dálkovým ovladačem a řídící jednotkou zajišťuje, že podmínky startu a operace s 
motorem nebudou záležet na přítomnosti ovladače v blízkosti vozidla.
pro automatické startování motoru je možné zadat následující podmínky: časové období, teplota motoru a 
napětí. motor se automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času nebo když teplota motoru dosáhne 
stanovenou hodnotu. motor může být také zastaven příkazem uživatele. 

Poznámka! startování motoru od tePloty je umožněno Pouze Pokud je PřiPojen senzor tePloty. Přítomnost sen-
zoru záleží od vybavení vozidla.

SERViSNí REžim

V případě že je nutné zanechat vozidlo v servisu nebo při použití parkovacích služeb je doporučeno 
vozidlo uvést do servisního režimu. Během tohoto režimu systém nekomunikuje s elektronikou vozidla 
a vypíná všechny bezpečnostní funkce (např. pro ponechání vozidla v servisu). Také nemusíte ponechat 
tag při obsluze vozidla.

Pro zapnutí tohoto režimu je nutné deaktivovat systém, zapnout zapalování. Tag musí být 
v zóně jeho pokrytí. Zadejte “Immobilizer PIN-code” (pokud je funkce “Code immobilizer” 
povolená). Po zadání kódu můžete přejít do servisního režimu pomocí:

Dálkový ovladač
•	 Pro	 aktivaci	 servisního	 režimu	 vstupte	 do	 hlavního	 menu	 a	 pomocí	 tlačítka	  zvolte menu 

SETTiNGS. krátce stiskněte tlačítko  nebo  pro vstup do SETTiNGS menu. zvolte SERViCE 
moDE použitím tlačítka  nebo . krátkým stisknutím tlačítka  zapnete SERViSNí REžim. 
krátkým stisknutím tlačítka  potvrdíte uložení změn.

•	Pro	deaktivaci	servisního	režimu	vstupte	do	hlavního	menu	a	pomocí	tlačítka	 . krátce stiskněte 
tlačítko  nebo  pro vstup do SETTiNGS menu. zvolte SERViCE moDE použitím tlačítka  
nebo . krátkým stisknutím tlačítka  vypnete SERViSNí REžim. krátkým stisknutím tlačítka  
potvrdíte uložení změn.

Imobilizační přívěsek (tag)
•	 	 Pro	 aktivaci	 servisního	 režimu	 stiskněte	 tlačítko	 na	 tag	 ovladači	 po	 dobu	 3	 sekund.	 Uvolněte	

tlačítko pokud 3x blikne lED indikátor na ovladači tagu.
•	Pro	deaktivaci	servisního	režimu	stiskněte	tlačítko	na	tag	ovladači	po	dobu	3	sekund.	Uvolněte	

tlačítko pokud 3x blikne lED indikátor na ovladači tagu.

Mobilní aplikace
•Pro	aktivaci	servisního	režimu	otevřete	mobilní	aplikaci.	Když	je	systém	v	dosahu,	stiskněte	a	držte	
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tlačítko  na ovládacím panelu dokud se neuzavře kruh.
•	Pro	deaktivaci	servisního	režimu	otevřete	mobilní	aplikaci.	Když	je	systém	v	dosahu,	stiskněte	a	

držte tlačítko  na ovládacím panelu dokud se neuzavře kruh.
Zapnutí/vypnutí servisního režimu pomocí přídavného blokování pro identifikaci řidiče 

(VALIDATOR)
•	Pro	zapnutí	 servisního	režimu	zadejte	 ”PIN	kód	 imobilizéru”	a	stiskněte	 tlačítko	na	ovadač	tagu	

10x do 20 sekund.
pro vypnutí servisního režimu zapněte zapalování a zadajde ”piN kód imobilizéru”.

Poznámka! Pokud chcete změnit nebo Přidat nové tlačítka na ovladacím Panelu, jděte do “nastavení” -> 
“akční tlačítka“.

Indikace servisního režimu
•	Systém	potvrdí	zapnutí	servisního	režimu.	Objeví	se	ikona	  v mobilní aplikaci, 1x pípne bzučák a 
lED indikátor se rozsvítí zeleně při zapnutí zapalování.
•	 Systém	 potvrdí	 vypnutí	 servisního	 režimu,	 ikona	  se 
nezobrazí v mobilní aplikací, 2x pípne bzučák a lED indikátor se 
nerozsvítí při zapnutí zapalování.

NoUzoVé oVláDáNí SySTémU

Nouzové deaktivace 

V případě pokud není možné deaktivovat systém pomocí ovladače (tagu), je možné systém deaktivovat 
zadáním jedinečného piN kódu. Tento piN kód se nachází pod ochrannou vrstvou na plastové kartě 
dodávané v sadě. kód může být použit pouze pokud je systém napájen a zapalování vypnuto. zadání 
kódu se může provést servisním tlačítkem nacházejícím se na základní jednotce nebo externím 
přídavným tlačítkem VAlET. zadávání čísla a správnost zadávání jsou potvrzovány zvukovými signály.

upozoRNěNí! ujistěte se, že ochranná vrstva na Plastové kartě zakrývající tajný Pin kód je Po 
instalaci systému nePoškozena!
UpozoRNěNí! oPatrně odstraňte ochrannou fólii. nePoužívejte ostré nástroje, vyhněte se 
Poškození zakrytých informací Pod ochrannou fólií.

Zadávání PIN kódu:

• ZADÁNÍ PRVNÍHO ČÍSLA • Stiskněte VAlET tolikrát, jaké je číslo kódu (pauzy mezi stisky nesmí 

LED indikace

Servisní tlačítko
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2-2-2-2

PIN

přesáhnout 1 sekundu). každé stisknutí tlačítka je indikováno oranžovým bliknutím. po pauze o délce 
1 sekundy, systém potvrdí vložení 1 čisla kódu červeným bliknutím lED indikátoru a můžete přejít na 
zadávání dalšího čisla.
• ZADÁNÍ DRUHÉ ČÍSLA • Stiskněte VAlET tolikrát, jaké je číslo kódu (pauzy mezi stisky nesmí 
přesáhnout 1 sekundu). každé stisknutí tlačítka je indikováno oranžovým bliknutím. po pauze o délce 
1 sekundy, systém potvrdí vložení 2 čisla kódu červeným bliknutím lED indikátoru a můžete přejít na 
zadávání dalšího čisla.
• ZADÁNÍ TŘETÍHO ČÍSLA • Stiskněte VAlET tolikrát, jaké je číslo 
kódu (pauzy mezi stisky nesmí přesáhnout 1 sekundu). každé 
stisknutí tlačítka je indikováno oranžovým bliknutím. po pauze 
o délce 1 sekundy, systém potvrdí vložení 3 čisla kódu červeným 
bliknutím lED indikátoru a můžete přejít na zadávání dalšího 
čisla.
• ZADÁNÍ ČTVRTÉHO ČÍSLA • Stiskněte VAlET tolikrát, jaké 
je číslo kódu (pauzy mezi stisky nesmí přesáhnout 1 sekundu). 
každé stisknutí tlačítka je indikováno oranžovým bliknutím. po 
pauze o délce 1 sekundy, systém potvrdí vložení 4 čisla kódu 
červeným bliknutím lED indikátoru. po zadání posledního čisla:

  pokud je piN kód zadán správně, systém se deaktivuje. 
potvrdí to sérií červeno / zelených bliknutí lED indikátoru, 
pípáním bzučáku, 2x pípne siréna a 2x bliknou směrová světla.

   pokud je piN kód zadán nesprávně, systém zůstane v 
předešlém stavu. znovu zadání piN kódu bude možné po uplynutí 5 sekund. Nesprávné zadání piN 
kódu je doprovázeno dlouhým červeným blikáním lED indikátoru.

  pokud byl systém deaktivován, zapalování vypnuto, systém vstoupí do režimu programování po 
správném zadání tajného piN kódu. po zapnutí zapalování opustíte režim programování.

Nouzová deaktivace imobilizačních přívěsků (tag-ů) 

UPOZORNěNÍ! JE DůLEžITé, Aby SE pro vyšší bEzpEčNoST půvoDNí SErvISNí pIN kóD změNIL JEšTě 
přED poUžITím ImobILIzérU.

Sem si zapište nebo si zapamatujte servisní piN kód.
Chcete-li deaktivovat tagy, vstupte do programovací úrovně №15 - Nouzová aktivace/deaktivace 

tagů. zadajde tajný piN kód, pro možnost deaktivace tagů. V případě jejich znovu aktivace stiskněte 
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jednou tlačítko VAlET.
   zadejte servisní piN kódu pro vstup do režimu programování (z výroby 1-1-1-1). zadávání kódu 

je podobné zadávání kódu v případě nouzové deaktivace systému. zadání kódu je možné pouze 
za podmínek pokud je řídící jednotka připojena k napájení, systém je deaktivován, servisní režim je 
vypnutý a zapalování je vypnuto.

Deaktivace tag-ů:
po vstupu do programovací úrovně lED indikátor svítí zeleně. Systém čeká 10 sekund na vložení 

tajného piN kódu z plastové karty. po zadání správného tajného piN kódu systém potvrdí vypnutí 
tagů dvěma pípnutími. lED indikace se rozsvítí červeně a systém se vrátí do režimu programování. po 
uplynutí 10 sekund nebo vložení nesprávného kódu bzučák a siréna 1x pípne a rozbliká se červeno/ 
zelená lED indikace. Následně se systém vrátí do režimu programování.

Aktivace tag-ů:
po vstupu do programovací úrovně lED indikátor svítí červeně. Stisknutím tlačítka VAlET zapnete tagy. 
Systém potvrdí zapnutí tagů krátkým pípnutím a lED indikace se rozsvítí zeleně. Následně se systém 
vrátí do režimu programování.

Deaktivace/aktivace přídavná blokování pro autorizaci řidiče (VALIDATOR)

Stiskněte 13x tlačítko VAlET pro vstup do programovací úrovně №13 po vstupu do programovacího 
režimu.

Deaktivace přídavného blokování pro autorizaci řidiče (VALIDATOR):
po vstupu do programovací úrovně bude lED indikátor svítit zeleně. Systém bude čekat na zadání 
“Tajného	PIN	kódu“.	Zadejte	tajný	PIN	kód,	který	je	napsán	na	plastové	kartě.	Systém	potvrdí	deaktivaci,	
zazní 2x pípnutí sirény a lED indikátor bliká červeně. Systém se vrátí do programovacího menu. pokud 
piN kód není zadán do 10 sekund nebo je vstup nesprávný, siréna 1x pípne, po sérii červeno/zelených 
blikání lED indikátoru se systém vrátí do programovacího menu. zapnutím zapalování ukončíte režim 
programování.

Aktivace přídavného blokování pro autorizaci řidiče (VALIDATOR):
po vstupu do programovací úrovně se rozsvítí lED indikátor červeně. Systém čeká na provedení akce. 
jedním stiskem tlačítka VAlET aktivujete tagy. Systém potvrdí aktivaci jedním pípnutím sirény, lED 
indikátor se rozsvítí zeleně a systém se vrátí do programovacího menu. zapnutím zapalování ukončíte 
režim programování.



33UžiVATElSká příRUčkA

DoDATEčNé iNfoRmACE

Význam zvukové a světelné signalizace

Název popis signálů

poplach, pANiC mód Neustálý zvukový a světelný signál na 30 sekund

Aktivace 1 pípnutí/ 1 bliknutí

Deaktivace 2 pípnutí/ 2 bliknutí

”poplach od senzoru” při deaktivaci 4 pípnutí/ 4 bliknutí

”Chyba snímače” při aktivaci 4 pípnutí/ 4 bliknutí

Aktivovaná úroveň varování snímače 3 pípnutí

Vyhledávání vozidla 5 pípnutí/ 5 bliknutí

Význam zvukových signálů bzučáku

Název popis signálů

Vstup do servisního režimu 1x zvukový signál

Výstup ze servisního režimu 2x zvukový signál

Vybitá baterie v tagu 3x zvukový signál/ 3x po sobě

Nenačtení tagu 4x zvukový signál/ 4x po sobě

Varování - nastane blokování Rychlé zvukové signály
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Význam blikáni LED indikace

Stav LED indikátoru popis signálů

krátké červené blikání Systém je aktivován

Rychlé červené blikání poplach

Rychlé zelené blikání Systém je aktivován (tag je v dosahu)

Svítí červená Systém se připravuje na automatické aktivování

oranžové blikání potvrzení stisknutí tlačítka VAlET

oranžové blikání (po zapnutí 
zapalování)

potvrzuje počet nahraných ovladačů

zelené blikání (po zapnutí 
zapalování)

potvrzuje počet nahraných tagů

červené bliknutí (po zapnutí 
zapalování)

potvrzuje registraci mobilního zařízení

červeno/zelené blikání potvrzuje správné zadání piN kódu/výstup z režimu 
programovaného levelu/výstup z režimu programování

Nesvítí Systém je deaktivován

Kontrola počtu nahraných ovladačů a přívěsků (tag-ů) 

počet naprogramovaných ovladačů, přívěsků nebo registraci mobilního zařízení je možné zkontrolovat 
pomocí počtu bliknutí lED indikátoru - zelené bliknutí pro počet naučených ovladačů/přívěsků a 
červené bliknutí pro potvrzení registrovaného mobilního zařízení. Tato kontrola proběhne vždy, když je 
systém deaktivován a zapne se zapalování.

Také je možné provést kontrolu pomocí odpojení a následného připojení napájení řídicí jednotky. 
Systém krátce pípne - počet pípnutí indikuje počet naučených ovladačů/přívěsků a dlouhé pípnutí 
indikuje registrované mobilní zařízení v systémové paměti systému. 

  
.



35UžiVATElSká příRUčkA

Umístění systémových modulů

požádejte montážníka, aby vyznačil umístění jednotlivých modulů a komponentů systému na obrázku. 
informace je důležitá pro diagnostiku v případě problémů se systémem.

základní jednotka

Tlačítko VAlET

Blokovací relé

1

2

3
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