Pandora DX-40s īsa pamācība
Breloka pamatfunkcijas:
Sistēma ir atslēgta no apsardzes režīma
Aizdedze ir ieslēgta

Poga 1 (īsi)

Aizdedze ir izslēgta

Durvju slēdžu aizvēršana bez Apsardzes režīma ieslēgšana ar
apsardzes režīma ieslēgšanas
apstiprinošo skaņas signālu

Apsardzes režīma ieslēgšana
bez apstiprinošā skaņas signāla

Poga 1 (1 sek.)

Sistēma ir apsardzes režīmā
(nav trauksmes ziņojumu)
Režīma “MEKLĒŠANA”
aktivizēšana – 5 sek. laikā
mirgos pagrieziena rādītāji un
mašīna pados skaņas signālus
Režīma “MEKLĒŠANA”
aktivizēšana – 5 sek. laikā
mirgos pagrieziena rādītāji bet
mašīna nepados skaņas signālus

Poga 1 (3 sek.)

Dzinēja attālināta iedarbināšana

Poga 2 (2 sek.)

Dzinēja attālināta izslēgšana

Poga 2 (īsi)

Durvju slēdžu atvēršana

Poga 2 (1 sek.)

Durvju slēdžu atvēršana

Apsardzes režīma izslēgšana ar
apstiprinošo skaņas signālu

Durvju slēdžu atvēršana

Apsardzes režīma izslēgšana bez
apstiprinošā skaņas signāla

Poga F (īsi)

Peidžerbreloka ekrāna pagaismas ieslēgšana (tikai brelokiem ar LCD ekrānu)

Poga F (3 sek.)

Peidžerbreloka ieslēgšana / izslēgšana (tikai brelokiem ar LCD ekrānu)

Poga 1+Poga 2
(vienlaicīgi) (īsi)

Režīma “Trauksme” ieslēgšana

Poga 1+Poga F
(vienlaicīgi) (īsi)

Apsardzes režīma ar
iedarbināto dzinēju
ieslēgšana ar apstiprinošo
skaņas signālu

Poga 1+Poga F
(vienlaicīgi) (1 sek.)

Apsardzes režīma ar
iedarbināto dzinēju
ieslēgšana bez apstiprinošā
skaņas signāla

Attālinātas vadības breloki:

Peidžerbreloka piktogrammas:
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Komandas sūtīšanas indikators
Mirgo, ja nav savienojuma ar signalizāciju
DX-40s sistēmā nav izmantota
DX-40s sistēmā nav izmantota
Apsardzes režīma stāvoklis
Trauksmes zona “slīpuma devējs”
Trauksmes zona “durvis” (katra durvis tiek radīta atsevišķi)
Degvielas daudzums bakā procentos vai litros (informācija pieejama dažiem automašīnas modeļiem)
Trauksmes zona “motora pārsegs”
Iedarbināta dzinēja indikators
Trauksmes zona “automašīnas kustība”
Automašīnas akumulatora spriegums voltos
Temperatūra salonā, dzinēja temperatūra, ārēja temperatūra (informācija pieejama dažiem automašīnas modeļiem)
Ciparu indikators (laiks, temperatūra, devēju jutīgums un t.tl.)
Gaismas indikācija
Trauksmes zona “bagāžas nodalījums”
Dzinēja bloķēšanas indikators
Peidžerbreloka baterijas indikators
Trauksmes zona “oriģināla signalizācija”
Stāvbremzes indikators un trauksmes zona “bremzes pedālis”
Aizdedzes indikators un trauksmes zona “aizdedze”
Trauksmes zona “trieciena devējs”
Klusas apsardzēs režīma indikators
Autonoma sildītāja indikators
Sistēmas iestatījumi
Papildu kanālu ieslēgšanās indikators
Peidžerbreloka klusa režīma indikators
Signalizācijas stāvokļa pārbaude
Servisa režīma indikators

