
 

 

Automašīnas signalizācija TYTAN DS410 CAN 

 

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”, 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. 

 

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

nepieciešams ievadīt PIN kodu. 

1. Atveriet durvis un ieslēdziet aizdedzi. Nospiediet slepenu pogu X reizes (X 

= pirmais PIN koda cipars). Pauzei starp nospiedieniem jābūt ne vairāk par 

vienu sekundi. 

2. Uzgaidiet divas sekundes – gaismas diode nomirgos vienu reizi, apstiprinot 

pirmo PIN koda cipari ievešanu. 

3. Nospiediet slepenu pogu X reizes (X = otrais PIN koda cipars). 

4. Uzgaidiet divas sekundes – gaismas diode nomirgos vienu reizi, apstiprinot 

otro PIN koda cipari ievešanu. 

5. Atkārtojiet punktus 3 – 4 lai ievadīt trešo un ceturto PIN koda ciparus. 

6. Ja PIN kods ir ievadīts pareizi – apsardzes režīms būs atslēgts. 

7. Ja jūs ievadājat PIN kodu nepareizi, tad saciet ievadīšanu no punkta 1. 



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 tālvadības 

pults pogu „aizvērt”. 

Lai izslēgtu trauksmes režīmu un apsardzes režīmu nospiediet tālvadības pults 

pogu „atvērt”. 

 

Motora pārsega/bagāžas nodalījuma sensora apiešana atverot bagāžas 

nodalījumu ar tālvadības pulti. 
Atverot bagāžas nodalījumu ar tālvadības pulti, sistēma atslēdz šo sensoru un 

papildus sensoru. Gaismas diode ātri mirgos. Sistēma atkal ieslēdz šos sensorus pēc 

bagāžas nodalījuma aizvēršanas. 

Uzmanību! 
Funkcija nav pieejama visiem automašīnu modelim. 

 
 

 

 

GARANTIJA 

 
Automašīnas modelis un valsts numurs: 
 

 
Uzstādīšanas datums: 
 

 
Garantijas termiĦš: 
 

 
Uzstādītāja dati: 
 

 
 
 

 

PIN kods:  


