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Automašīnas signalizācija TYTAN DS300R 
 

Lietošanas instrukcija 
 
Apsardzes režīma ieslēgšana. 

Nospiežot tālvadības pults pogu “aizvērt” sirēna dos 1 skaĦas signālu (iespējams 
ari bēzskāĦas režīms) un gaismas diode ieslēgsies uz 10 sek. Pēc tam sistēma sāks 
darbu apsardzes režīmā – gaismas diode sāks lēni mirgot.  

Ja apsardzes režīma ieslēgšanas laika laikā ir atvērts durvis, motora pārsegs vai 
bagāžnieks, tad sirēna dos 3 skaĦas signālus un atslēgs durvju/motora pārsega 
/bagāžnieka aizsardzību. Lai ieslēgtu durvju/motora pārsega /bagāžnieka aizsardzību 
ir nepieciešams izslēgt apsardzes režīmu, aizvērt durvis/ motora pārsegu/bagāžnieku 
un atkal ieslēgt apsardzes režīmu. 

 
Apsardzes režīma ieslēgšana ar papildus sensora atslēgšanu uz laiku. 

Lai uz laiku atslēgtu papildus sensorus, pirms apsardzes režīma ieslēgšanas 
nepieciešams nospiest un turēt slepeno pogu līdz brīdim kad gaismas diode sāks ātri  
mirgot. Pēc tam vajag iziet no mašīnas, aizvērt durvis un nospiest tālvadības pults 
pogu “aizvērt”. Sirēna dos 2 skaĦas signālus un gaismas diode ieslēgsies uz 10 sesk. 
Pēc tam sistēma sāks darbu apsardzes režīmā bez papildus sensora – gaismas diode 
sāks lēni mirgot.  

Lai no jauna ieslēgtu papildus sensorus, nepieciešams izslēgt un no jauna ieslēgt 
apsardzes režīmu 

 
Apsardzes režīma atslēgšana. 

Nospiežot tālvadības pults pogu “atvērt”, sirēna dos 2 skaĦas signālus (iespējams 
ari bēzskāĦas režīms), gaismas diode sāks ātri mirgot līdz brīdim kad tiks atvērts 
durvis vai bagāžnieks. Pēc tam diode nodzīs – sistēma būs atslēgta no apsardzes 
režīma. Ja apsardzes režīma darbības laikā ir nostrādājis kāds no sensoriem, tad, 
noĦemot sistēmu no apsardzes, sirēna dos 3 skaĦas signālus. 

 

Uzmanību! 
Ja 30 sekunžu laiko no pogu „atvērt” nospiešanas netiks atvērts durvis vai 

bagāžnieks – signalizācija atkal ieslēgs apsardzes režīmu. 
 

Servisa režīms. 
Ja Jūs gribat nodot mašīnu servisa un negribat atklāt slepenas pogas atrašanas vietu, 
Jūs vārāt ieslēgt servisa režīmu lai atslēgtu visas signalizācijas apsardzēs funkcijas. 
Lai ieslēgtu vai izslēgtu servisa režīmu, nepieciešams ieslēgt aizdedzi un nospiest 
slepeno pogu 7 reizes 10 sekunžu laikā. Gaismas diode nomirgos vienu reizi – servisa 
režīms ir ieslēgts vai izslēgts. Kad servisa režīms ir ieslēgts signalizācija dos 3 skaĦas 
signālus katru reizi, kad Jūs mēăināsiet ieslēgt apsardzēs režīmu. 

 

Uzmanību! 
Pirms servisa režīma ieslēgšanas ir jadezaktive automātiska immobilaizera un 

pretnolpaupišanas funkcijas. 
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Avārijas apsardzes režīma atslēgšana. 
Ja ir pazaudēta vai sabojājusies tālvadības pults, tad, lai atslēgtu apsardzes režīmu, 

nepieciešams ieslēgt aizdedzi un nospiest slepeno pogu 7 reizes 10 sekunžu laikā  vai 
ievadīt PIN kodu (atkarīgs no signalizācijas programēšanas).  

PIN koda ievadīšana:  
1. Atveriet durvis un ieslēdziet aizdedzi.  
2. Nospiediet un turiet slepenu pogu līdz brīdim, kad gaismas diode sāks ātri 

mirgot. 
3. Atlaiziet slepenu pogu. Iedegsies gaismas diode. 
4. Nospiediet slepenu pogu X reizes (X = pirmais PIN koda cipars). Pauzei 

starp nospiedieniem jābūt ne vairāk par vienu sekundi. 
5. Uzgaidiet kamēr gaismas diode nodzist un atkal iedegsies. 
6. Atkārtojiet punktus 4 – 5 lai ievadīt otro, trešo un ceturto PIN koda ciparus. 
7. Ja PIN kods ir ievadīts pareizi – apsardzes režīms būs atslēgts un 

signalizācija ieslēgs servisa režīmu.  
8. Lai izietu no servisa vajag ieslēgt aizdedzi un nospiest slepeno pogu 7 

reizes 10 sekunžu laikā.  
 

Uzmanību! 
 

• Ja Jūs ievadājat PIN kodu nepareizi, tad saciet ievadīšanu no punkta 1. 
• Jums ir dotas 3 PIN koda ievadīšanas iespējas. Ja Jūs ievadājat nepareizo 

PIN kodu 3 reizes pēc kārta, Jums ir  jāgriežas pie signalizācija uzstādītāja. 
  

Trauksmes signāli. 
Ja nostrādā durvju, motora pārsega/bagāžas nodalījuma, aizdedzes vai papildus 

sensors, sistēma ieslēgs sirēnu un ugunis mirgos 30 sekundes. Gaismas diode šajā 
laikā ātri mirgos.  

Lai izslēgtu trauksmes režīmu neizslēdzot apsardzes režīmu nospiediet Tytan 
tālvadības pults pogu „aizvērt” vai „atvērt”. 

Lai izslēgtu trauksmes režīmu un apsardzes režīmu nospiediet oriăināla tālvadības 
pults pogu „atvērt” vai divas reizes nospiediet Tytan tālvadības pults pogu „atvērt”. 

 
Bagāžas nodalījuma sensora apiešana atverot bagāžas nodalījumu ar oriăinālo 

tālvadības pulti. 
Atkarība no automašīnas modeĜa, atverot bagāžas nodalījumu ar oriăinālo 

tālvadības pulti, signalizācija var darboties divos veidos: 
1. Signalizācija atslēdz šo bagāžas nodalījuma un papildus. Gaismas diode ātri 

mirgos. Sistēma atkal ieslēdz šos sensorus pēc bagāžas nodalījuma 
aizvēršanas. 

2. Signalizācija izslēdz apsardzēs režīmu. Pēc bagāžas nodalījuma aizvēršanas 
Jums ir jāieslēdz apsardzēs režīmu ar tālvadības pulti. 

 

Uzmanību! 
Dažiem automašīnu modelim pirms bagāžas nodalījuma atvēršanas ar oriăinālo 

tālvadības pulti ir jāizslēgt apsardzēs režīmu.. 
 

Centrālo atslēgu vadība ar Tytan tālvadības pulti pie ieslēgtas aizdedzes. 
Pie ieslēgtas aizdedzes vai iedarbināta dzinēja ir iespējams aizvērt un atvērt 

centrālo atslēgu izmantojot Tytan tālvadības pulti „aizvērt” un „atvērt” pogas. 
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Centrālo atslēgu vadība no aizdedzes atslēgas. 
Pēc pēdējo durvju aizvēršanas ieslēdziet aizdedzi – pēc 8 sekundēm visu durvju slēdži 
būs automātiski aizslēgti. Tādejādi neviena sveša persona nevarēs iekĜūt automašīnā. 
Izslēdzot aizdedzi visi durvju slēdži tika automātiski atslēgti.  
Ja braukšanas laika centrāla atslēga bija atvērta, tad tā būs automātiski aizvērta 8 
sekundes pēc jebkura no pasažieru durvis atvēršanas un aizvēršanas. Slēdžu atkārtotas 
aizslēgšanās nenotiek tajā gadījumā, ja bija atvērta un aizvērta vadītāja durvis. 

 

Uzmanību! 

• Šī funkcija var būt atslēgta. 
• Ja ir ieslēgta automātiska immobilaizera funkcija, tad centrāla atslēga tiks 

aizvērta tikai pēc automātiska immobilaizera atslēgšanas. 
 
Automātiska immobilaizera funkcija. 
Sistēma automātiski bloėē dzinēju  25 sekundes pēc aizdedzes izslēgšanas vai 
nekavējoties, ja šo 25 sekunžu laikā ir tikuša atvērta un aizvērta vadītāja durvis. Šajā 
režīmā gaismas diode mirgos ar intervālu 2 reizes sekundē. Dzinējs tiek atbloėēts 
nospiežot un turot 1 sekundi slepeno pogu.  

Uzmanību! 

• Šī funkcija var būt atslēgta. 
• Šī funkcija var tikt papildināta ar trauksmes režīmu gadījuma ja 30 sekunžu 

laikā pēc apsardzēs režīma atslēgšanas un jebkuras durvis atvēršanas nav 
nospiesta slepena poga. 

 
Pretnolaupīšanas  funkcija. 
Šī funkcija ir paredzēta lai pasargātu no automašīnas nolaupīšanas laikā, kad dzinējs 
jau ir iedarbināts. Pretnolaupīšanas funkcija aktivējas katru reizi kad vadītāja durvis 
tiks atvērts pie iedarbināta dzinēja.  

• Pirmās 45 sekundes pēc funkcijas aktivēšanas gaismas diode mirgo reizi 2 
sekundes 

• Pēc tam vel 45 sekundes tika doti dubulti brīdinājuma skaĦas signāli. 

• Pēc tam tiks ieslēgta sirēna, pagriezieni un dzinējs tiks bloėēts.  

o Pēc 5 sekundēm ir iespējams iedarbināt dzinēju uz 10 sekundēm lai 
nobrauktu no ceĜas. 

• pēc 30 sekundēm sirēna apstājas, bet dzinējs paliek bloėēts un pagriezieni 
mirgo. 

Lai dezaktivētu šo funkciju Jums ir jānospiež uz 1 sekundi slepeno pogu jebkurā 
funkcijas darbības brīdī. Gaismas diode iedegsies uz 2 sekundēm – funkcija ir 
dezaktivēta. 

Lai atstātu mašīnu ar iedarbināto dzinēju: 

1. Iekāpiet mašīnā un aizveriet visas durvis. 

2. Iedarbiniet dzinēju. 

3. 10 sekunžu laika atveriet jebkuru durvis un nospiediet slepeno pogu 2 
reizes. Gaismas diode sāks mirgot. 
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4. Izejiet no mašīnas un aizveriet durvis. Pretnolaupīšanas funkcija ir 
dezaktivēta līdz nākamajam vadītāja durvis atvēršanas brīdim. 

Uzmanību! 

• Šī funkcija var būt atslēgta. 
 

Vājas baterijas indikācija Tytan tālvadības pulti. 
Ja izslēdzot apsardzes režīmu no Tytan tālvadības pulti pagriezieni mirgo trīs 

reizes, tas norada uz vājo bateriju Tytan tālvadības pultī. 
 

 

 

 

GARANTIJA 

 
Automašīnas modelis un valsts numurs: 
 
 
Uzstādīšanas datums: 
 
 
Garantijas termiĦš: 
 
 
Uzstādītāja dati: 
 
 
 
 

 
PIN kods:  


