Signalizācija

SKYBRAKE S20 CAN

lietošanas instrukcija

PRODUKTA APRAKSTS
SKYBRAKE S20 CAN signalizācija ir augstas pakāpes auto aizsardzības sistēma,
kurā tiek izmantota jauna informācijas apmaiņas metode starp automašīnu un
automašīnā uzstādīto signalizāciju. Ar šīs metodes palīdzību ir izdevies samazināt
signalizācijas pieslēguma vadu skaitu, tādejādi padarot to grūtāk atrodamu un
mazāk iejaucoties auto oriģinālajā elektronikā. Sistēma ir vadāma ar auto
oriģinālajām pultīm, līdz ar to nav jāizmanto atsevišķas pultis. Augsts drošības
līmenis tiek sasniegts ar diagnostikas funkciju, ar kuras palīdzību auto vadītājs tiek
brīdināts par to, ka aizslēdzot auto palikusi atvērta kāda no durvīm, motora
pārsegs vai bagāžas nodalījums.

PRODUKTA LIETOŠANA
Pirms signalizācijas ieslēgšanas pārliecinieties par to, lai visas auto durvis un logi,
motora pārsegs un bagāžas nodalījums būtu aizvērti.
Signalizāciju ieslēdz nospiežot tālvadības pults pogu auto aizslēgšanai. Centrālā
atslēga aizslēdz visas auto durvis un aktivizē signalizācijas darbību. Signalizācijas
ieslēgšanos apstiprina divi skaņas signāli un auto virziena rādītāju iedegšanās uz 3
sekundēm. Uz auto priekšējā paneļa iedegas gaismas indikācijas diode, kura
pirmās 30 sekundes deg patstāvīgi, norādot uz to, ka sistēma gatavojas pāriet
apsardzes režīmā. Signalizācija pārbauda, vai ir aizvērtas visas durvis, motora
pārsegs un bagāžas nodalījums, un pēc 30 sekundēm gaismas diode sāk mirgot.
No šī brīža signalizācija ir apsardzes režīmā un jebkurš mēģinājums atvērt
automašīnas durvis, motora pārsegu vai bagāžas nodalījumu izraisa sistēmas
ieslēgšanos trauksmes režīmā.
Signalizāciju izslēdz nospiežot tālvadības pults pogu durvju atslēgšanai. Centrālā
atslēga atslēdz visas auto durvis, gaismas diode pārstāj mirgot, signalizācija ir
izslēgta. Signalizācijas izslēgšanos apstiprina viens skaņas signāls un virziena
rādītāju iedegšanās uz vienu sekundi.
Ja pēc signalizācijas ieslēgšanas atskan sērijveida skaņas signāli, tas nozīmē, kad
palikušas atvērtas kāda no auto durvīm, motora pārsegs vai bagāžas nodalījums.
Tādā gadījumā izslēdziet signalizāciju un aizveriet atvērtās durvis, motora pārsegu
vai bagāžas nodalījumu. Pēc tam atkārtoti nospiediet tālvadības pults pogu
automašīnas durvju aizslēgšanai, kas vienlaicīgi aktivizē arī signalizācijas darbību.
Ja ieslēdzot signalizāciju atskan trīs skaņas signāli nevis divi, tas nozīmē, ka palicis
vaļā kāds no auto logiem. Gadījumā, ja signalizācijai papildus ir uzstādīta salona
aizsardzība, tad šādā gadījumā signalizācija ir ieslēgta, bet salona aizsardzība
nedarbojas (šī funkcija ir pieejama tikai AUDI un VOLKSWAGEN markas
automašīnām).

TRAUKSMES REŽĪMS
Signalizācija ieslēdzas trauksmes režīmā, ja pie ieslēgtas signalizācijas tiek:
• atvērta kāda no automašīnas durvīm;
• atvērts motora pārsegs;
• atvērts bagāžas nodalījums;
• ieslēgta aizdedze (mēģinājums iedarbināt auto);
• mēģināts iekļūt auto salonā - nostrādās salona aizsardzība (ja tāda ir uzstādīta).
Par sistēmas trauksmes režīmu liecina sirēnas nepārtraukta skanēšana un auto
virzienrādītāju mirgošana.
Trauksmes režīma izslēgšana
Lai izslēgtu signalizācijas trauksmes režīmu, nospiediet tālvadības pults pogu
automašīnas atvēršanai. Pēc pogas nospiešanas, centrālā atslēga atslēdz auto
durvis – trauksmes režīms un signalizācija izslēdzas.
Trauksmes iemeslu atmiņa
Signalizācija saglabā atmiņā trauksmi izraisījušos iemeslus. Lai noteiktu kāda ārēja
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iedarbība izraisījusi trauksmes režīma ieslēgšanos, ir nepieciešams izslēgt
signalizāciju un ieslēgt aizdedzi. Jāpievērš uzmanība gaismas diodei – saskaitiet cik
reizes nomirgo gaismas indikācijas diode:
• indikācijas gaisma – 3 reizes – motora pārsega vai bagāžas nodalījuma atvēršana;
• indikācijas gaisma – 4 reizes – durvju atvēršana;
• indikācijas gaisma – 5 reizes – aizdedzes ieslēgšana;
• indikācijas gaisma – 7 reizes – salona aizsardzības sensori vai trieciena sensors
(ja tādi ir uzstādīti).
Rīcība gadījumos, ja bojāta vai pazaudēta auto tālvadības pults un ir
jāatslēdz auto signalizācija.
Lai atslēgtu signalizāciju bez tālvadības pults palīdzības ir nepieciešams speciāls
PIN kods, kurš sastāv no četriem cipariem (piemēram, 3241), lai saņemtu PIN kodu
griezieties pie sistēmas uzstādītāja:
1) atslēdziet automašīnas durvis ar auto atslēgu (mehāniski);
2) sagatavojieties PIN koda ievadīšanai;
3) ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi 6 reizes ar aptuvenu intervālu 1 sekundi starp
katru izslēgšanu un ieslēgšanu;
4) sagaidiet līdz sāk mirgot gaismas indikācijas diode;
5) skaitiet indikācijas diodes mirgošanas reizes un kad tās skaits sakrīt ar jūsu PIN
koda pirmo ciparu - 3, ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi (PIN koda pirmais cipars ir
ievadīts);
6) skaitiet indikācijas diodes mirgošanas reizes un kad tās skaits sakrīt ar jūsu PIN
koda otro ciparu – 2, ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi;
7) atkārtojiet iepriekš minētās darbības ar PIN koda trešo (4) un ceturto (1) ciparu;
8) pareizi ievadot PIN kodu sistēma apstiprinās 1 reizi ieslēdzoties virziena rādītāju
gaismām.
Pēc PIN koda pareizas ievadīšanas, sistēma atslēdz signalizācijas SKYBRAKE S20
CAN darbību līdz brīdim, kad tiek izmantota tālvadības pults.
Ja ievadot PIN kodu ir pieļauta kļūda, izslēdziet aizdedzi nogaidiet 20 sekundes un
atkārtojiet procedūru sākot ar trešo punktu.
Automašīnas oriģinālās pults lietošana automātiski atjauno SKYBRAKE S20 CAN
normālu darba režīmu.

GARANTIJAS LAIKS
Signalizācijai SKYBRAKE S20 CAN garantijas laiks ir 2 gadi.
Garantija ir spēkā, ja uzstādītā sistēma nedarbojas tās ražotāja vai izmantoto
materiālu vainas dēļ.
Garantija nav spēkā, ja produkts ir mehāniski bojāts vai ticis pakļauts ūdens
iedarbībai , bijis nepareizi uzstādīts vai nepareizi lietots.

