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Wiqczenie i wytqczenie stanu czuwania.
Lewy przycisk

Prawy przycisk

Wyfqczenie alarmowania

Funkcja PANIC (diu2ej ni2 2 sek).
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'w^ uzgnol
W celu wt4czenia systemu wci3nij lewy przycisk P1 w pi-

locie. Uzbrojenie systemu zostanie potwierdzone jednym bty-
skiem 6wiatet. Zamki zamknE siq. W przypadku trzech dZwig-
k6w syrenki ibtysk6w iwiatet, system informuje o nie za-
mkniqtych drzwiach lub klapach pojazdu. Wtqczy siq bloka-
da silnika, natomiast ochrona drzwi lub klapy bqdzie realizo-
wana po ich domkniqciu.

UWAGA
W pojazdach z opo2nionym wylqczeniem o6wietlenia

kabiny, informacja o nie zamknigtych drzwiach nastqpi po
upiywie 40 sek.

W*-AOn&nmf;nUm*n-DO-DATKg-llllEGo"
W ciqgu 5 sek., od momentu uzbrojenia systemu, wci-

Snij prawy przycisk P2 w pilocie i pierwsza strefa czujnika zo-
stanie odt4czona, powt6rne wciSniqcie prawego przycisku P2

w ciqgu 1 sek. odtEczy drug4 strefq czujnika, trzecie przyci6niq
cie prawego przycisku P2 w ciqgu kolejnej sekundy spowodu
je uaktywnienie czujnika, a to wszystko na jeden cykl czuwa.
nia, co zostanie potwierdzone sygnatami syreny: .jeden sy-
gnat-pierwsza strefa; dwa sygnaty-druga strefa; trzy sy-
gnaty- zaiqczenie czujnika.

Je6lisystem znajduje siq w stanie czuwania, dioda LED po
woli pulsuje. Otwarcie drzwi, klapy, silne uderzenie po mascr
powoduje 30 sek. alarm syrenq, btyskanie Swiatiami i przeka
zanie in f ormacji na radiopowiadomienie (opcja ).

Aby wytqczye alarmowanie naciSnij lewy przycisk P1 w pi.
locie. System pozostanie w stanie czuwania.

'ffiffi norenol-EutE sYsr
W celu wyl4czenia systemu wciSnij lewy przycisk P1 w pi
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locie. Rozbrojenie systemu zostanie potwierdzone dwoma sy-
gnatami syrenki i dwoma btyskami Swiatet. Zamki otworz4 siq.

ffi SAMuUnBRAJANIE (ooqsl
Je2eli po wyjSciu ze stanu czuwania drzwi lub klapy nie

byty otwarte, to po uptywie 30 sek. system uzbroi siq ponow-
nie. JeSli natomiast drzwi, klapy byty otwierane, lub stacyjka
uruchamiana, to samouzbrajanie zostanie wytqczone.

Funkcja ta ma zastosowanie w nadzwyczajnych sytu-
acjach np. mo2e sfu2y( do odstraszania krqcqcych siq w po-
bli2u pojazdu os6b.

Aby wtqczyt tq funkcjq naci3nij prawy przycisk P2 w pi-
locie dtu2ej ni2 3 sek. Aby jq wytqczye wcze6niej naci3nij lewy
przycisk P1 w pilocie.

"{ffi 
SLaKAD A P-AS-IUilA(snrid
Gdy funkcja jest aktywna kazdorazowo po uptywie

30 sek. od wyt4czenia stacyjki i zamknigcia drzwi, uruchomi siq
blokada zaptonu uniemo2liwiajqca uruchomienie pojazdu. Dio-
da sygnalizacyjna bqdzie migai informujqc o tym stanie. Aby
uruchomie samoch6d nale2y wcisn4( prawy przycisk pilota P2.
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