
  Děkujeme, že jste si vybrali náš 
zabežpečovací systém Pandora Camper

Pandora je exkluzivní značka zabezpečovacích systémů, kompletně vyvíjených a vyráběných v 
Ruské federaci. Výrobní závod disponuje vlastním R&D oddělením a více než 10letými zkušenostmi ve 
vývoji autoalarmů, díky čemuž dokáží nabídnout nejmodernější technologie s unikátními funkcemi. 
Díky spojení sil se společností TSS Group bylo možné realizovat úpravy vybraných funkcí a vlastností 
pro optimalizaci použití podle potřeb EU.

Pandora Camper – je CAN BUS autoalarm prémiové kvality s designovými ovladači a 
minimalistickým designem řídící jednotky pro ještě diskrétnější montáž. Vyhodnocování náklonu, 
otřesu a pohybu vozidla pomocí 3D akceleračního čipu nejnovější generace a propracovaných 
algoritmů umožňuje použití systému i v nejmodernějších vozech.

UpozoRNENiE! SyStém je Určený výhradne pre odbornú montáž proStredníctvom vyškolených 
technikov! poUžívanie niektorých fUnkcií (ako napríklad diaľkový štart) môže byť v niektorých štátoch 
zakázané. pred poUžitím Si overte legiSlatívU vo vašej krajine. zariadenie nemôže byť vyStavené extrémnym 
podmienkam (voda, prašnoSť, ...) alebo mimo teplotný rozSah od -40°c do +80°c. výrobca ani diStribú-
tor neneSú žiadne náSledky SpôSobené neSprávnoU inštalácioU alebo poUžívaním.

Toto zařízení má omezenou odolnost vůči vnějším faktorům. Nesmí být vystaveno působení vody nad rámec občasného postříkání, ani 
mimo teplotní rozsah -40 až + 85 ° C. Všechny komponenty systému musí být instalovány pouze v interiéru vozidla. Řídící jednotka, dálkové 
ovládání a rádiové štítky splňují kategorii ochrany ip40 proti vodě.

Naše webová stránka: pandora-alarm.cz
Email: info@pandora-alarm.cz
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Základní informace1
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Obsah sady

1. Uživatelský manuál a schéma zapojení 1
2. Dálkový ovladač D-030 1
3. imobilizační přívěsek (tag) BT-760 1
4. plastová karta majitele 1
5. Řídící jednotka 1
6. Externí LED/VALET tlačítko 1
7. Bzučák  1
8. Bezdrátový snímač dveří DMS-100 BT 4
9. Siréna pS-330 1
10. Hlavní kabeláž řídící jednotky 1
11. přídavná kabeláž řídící jednotky 1
12. Externí snímač teploty 1
13. Blokovací relé 2
14. Magnetický snímač 2
15. Upínací kit 1
16. Krabice  1

! výrobce Si vyhrazUje právo změnit SeStavU SyStémU a konStrUkci výrobkU tak, aby Se zlepšily jeho technologické a 
provozní parametry bez předchozího Upozornění.

Před použitím systému si přečtěte následující část

Před zahájením instalace a používáním systému si pozorně přečtěte tento návod. Věnujte 
pozornost označenému textu!

! SyStém je komplexní technický prodUkt. inStalaci a konfigUraci SyStémU Smí provádět poUze kvalifikovaný a 
proškolený odborník.

! fUnkce a režimy SyStémU, ovládání zón vozidel záviSí na typU připojení a naStavení SyStémU, na logice provozU 
vozidla a na jeho úpravě.

! SyStém obSahUje „plaStovoU kartU majitele“. tato karta obSahUje informace pod ochrannoU vrStvoU, která je 
Určena poUze majiteli SyStémU. po inStalaci SyStémU zkontrolUjte, zda je ochranná vrStva na plaStové kartě majitele 
nedotčena.

! před odStraněním ochranné vrStvy Si přečtěte čáSt „plaStová karta majitele“ této přírUčky.
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! SyStém má rozhraní gSm. požádejte technika, který SyStém inStaloval, aby zkontroloval provoz fUnkcí gSm 
pomocí telefonU:

•  Zadejte příkaZ 500 * pro vyžádání souřadnic (viZ část „ovládání systému přes telefon“).
• spusťte alarm, když je systém aktivován. systém musí Zavolat na vaše telefonní číslo („Hlavní telefonní číslo 
majitele“). chcete-li rychle změnit telefonní číSlo „hlavní majitel“, zapněte zapalování, když je SyStém deaktivován 
a zavolejte na SyStémové telefonní číSlo. počkejte na odpověď, pak StiSkněte a podržte tlačítko na tagU po dobU 2 
SekUnd (až do drUhého bliknUtí indikátorU Send). tlačítko Uvolněte, SyStém rozpozná příchozí telefonní číSlo jako 
„hlavní telefonní číSlo majitele“.
• Zkontrolujte „pin Hosta“ (tovární nastavení je 1-2-3-4). Zavolejte na systém Z „dalšíHo telefonníHo čísla“ nebo Z 
jakéhokoliv jiného telefonního číSla, které je pro SyStém neznámé.
! SyStém může pracovat S mobilní aplikací. je nUtné vytvořit účet, přidat SyStém do účtU, Spárovat mobilní telefon Se 
SyStémem. požádejte inStalačního technika, aby vám pomohl nakonfigUrovat mobilní aplikaci.

! po dokončení inStalace SyStémU:
• Zkontrolujte funkčnost a funkce systému u odborníka.
• doporučujeme oZnačit každou pracovní funkci Znakem   v čáSti „ovládání SyStémU“.
• požádejte instalatéra, aby oZnačil roZložení komponent systému na diagramu. tyto informace moHou být 
vyžadovány pro diagnoStikU / konfigUraci nebo noUzovoU deaktivaci SyStémU.
• doporučujeme Změnit výcHoZí Hodnotu „ pin kódu“ (1-1-1-1). požádejte instalatéra, aby Změnil „ pin kód“.

zapište Si a pamatUjte novoU hodnotU „ServiSního kódU pin“

• doporučujeme Změnit výcHoZí Hodnotu „ pin kódu Hosta“ (1-2-3-4). (viZ. část „Změna nastavení Z telefonu“ -> 
5 * další nastavení -> 1 * Změna pin kódu Hosta.

zapište Si a pamatUjte novoU hodnotU „pinU kódU hoSta“ 

• pokud je implementované přídavné blokování pro autoriZaci řidiče „validátor (pin-to-drive)“:

zapište Si a zapamatUjte Si „ pin validátor“

označte prvek (tlačítko / páčka / pedál), kterým zadáváte pin „validátor“ do SchématU rozmíStění.
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 Rozmístění systémových modulů

Řídící jednotka

Blokovací relé 
(blokovaný okruh)

Externí VALET tlačítko

Sensor DMS-100 BT
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Řídící jednotka

Vestavěný GSM modem (služby GPRS / SMS / LBS)
Vestavěný modem umožňuje systému pracovat v mobilní síti pomocí instalované SiM karty: hlasové 

a SMS oznámení, ovládání z telefonu pomocí DTMF příkazů, určení souřadnic na základě umístění 
mobilní stanice (pouze pro příkaz 500 *), spojení s našimi online službami a mobilními aplikacemi.

pro správné fungování funkcí GSM by měl majitel sledovat stav / kredit SiM karty nainstalované v 
systému. pokud je SiM karta zablokována nebo vadná, funkce GSM systému nebudou k dispozici.

Vestavěný GPS/GLONASS-přijímač
Vestavěný GpS / GLoNASS přijímač je navržen tak, aby určoval aktuální polohu a automaticky 

vyhodnotil datum a čas. 
! chcete-li aUtomaticky Určit datUm a čaS, je nUtné naStavit Správné čaSové páSmo Utc pomocí mobilní aplikace 
nebo online SlUžby.

Rádiový kanál 2,4 GHz, protokol Bluetooth 5.0 (BT5.0)
integrovaný rádiový kanál slouží k propojení systému s mobilním telefonem a dalšími zařízeními 

Bluetooth. Systém podporuje až 14 dalších Bluetooth zařízení: 1 dálkové ovládání D-030, až 3 rádiové 
tagy, 1 mobilní telefon, až 10 senzorů DMS-100BT, až 2 rádiové relé BTR-101, 1 modul RHM-03BT, 1 relé 
BT-01 nebo modul Di-04.

Digitální ochrana AES (128 bitů)
Dialogové kódování příkazů s 128bitovým šifrovacím klíčem zaručuje bezpečnou komunikaci 

přes rádiový kanál. Šifrovací klíč lze změnit, když znovu spárujete dálkové ovládání nebo další zařízení 
Bluetooth. 

3D-akcelerometr
Vestavěný akcelerometr slouží k detekci otřesu / pohybu / náklonu:
• 2 zóny snímače otřesů (alarm / varování);
• Samostatné nastavení citlivosti podle zón;
• Blokování motoru při rozjezdu/pohybu;
• Centrální zamykání při startu.
 Multisystémové digitální 2хCAN | LIN rozhraní
 integrovaná digitální rozhraní CAN a LiN umožňují připojení k digitálním sběrnicím vozidla pro 
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čtení informací (stavů) a ovládání vozidel (příkazy). Rozhraní LiN lze použít k ovládání topných těles 
Webasto ThermoTopEvo a Eberspacher Hydronic / Hydronic2.

!  podrobné informace naleznete na Stránkách loader.pandorainfo.com

Мicro-USB port
Systém má vestavěný micro-USB port, který se používá pro konfiguraci systému a aktualizaci 

prostřednictvím pandora Alarm Studio. Systém může být napájen z USB, takže jej můžete nakonfigurovat 
před instalací.

Teplota
Systém může určit vnitřní, motorovou a venkovní teplotu. používají se následující zdroje: vestavěný 

teplotní senzor, externí teplotní čidlo, digitální sběrnice CAN, hodnoty z přídavných zařízení.
! výchozí hodnoty: vnitřní teplota - veStavěné čidlo; teplota motorU - externí Senzor; venkovní teplota - can.

Synchronizace hodin řídící jednotky
Hodiny jsou automaticky synchronizovány s vestavěným přijímačem GpS / GLoNASS.

! je nUtné naStavit Správné čaSové páSmo Utc pomocí mobilní aplikace nebo online SlUžby.

Plastová karta majitele

! opatrně odStraňte ochrannoU vrStvU. nepoUžívejte oStré předměty, abySte zabránili poškození Skrytých infor-
mací pod ochrannoU vrStvoU. informace jSoU Určeny poUze pro majitele. kartU a Skryté informace nelze obnovit.

 
osobní karta majitele obsahuje soukromé informace pod ochrannou vrstvou:
•  „Tajný piN kód“ je čtyřmístné číslo. Tento kód lze použít k vypnutí systému a deaktivaci funkcí 

imobilizéru. Lze jej také použít pro vstup do programovacího režimu. Tyto informace nelze změnit 
ani obnovit. 

• LoGiN - je desetimístné číslo. Tyto informace slouží k přidání systému do online služeb a mobilních 
aplikací. Tyto informace nelze změnit ani obnovit.

• pASS - 8 znaků které mohou obsahovat číslice, malá i velká písmena. Tyto informace slouží k přidání 
systému do online služby a mobilních aplikací. Tyto informace nelze změnit ani obnovit.

• Telefonní číslo je telefonní číslo SiM karty dodané se systémem. Toto číslo se nepoužije, pokud 
změníte kartu SiM.
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Externí VALET tlačítko

Uvnitř vozidla je umístěno externí tlačítko VALET s 
tříbarevnou stavovou LED diodou (viz. rozmístění 
systémových modulů). Tlačítko slouží k programování 
systému, zapnutí / vypnutí, aktivaci / deaktivaci režimu 
imobilizéru.

! tlačítko valet lze naStavit na původní ovládací prvek vozidla 
(tlačítko / páčkU / pedál). podrobné informace naleznete na 
Stránkách loader.pandorainfo.com.

LED INDIkáTOR 

VALET TLAčíTkO

2-2-2-2

PIN
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LED indikace signálů

STAV iNDiKÁToRU popiS

SYSTÉM JE AKTiVoVANÝ

Krátké červené bliknutí Systém je aktivovaný

Krátké zelené bliknutí Systém je aktivovaný
(tag je v zóně pokrytí)                       

Rychlé červené blikání poplach

SYSTÉM JE DEAKTiVoVANÝ

zhasnutý Systém je deaktivovaný

Svítí červeně Systém se připravuje na automatickou / zpožděnou aktivaci

Svítí zeleně
(když je zapnuté zapalování)

Systém je v servisním režimu

oranžové blikání
(při zapnutí zapalování)

Signalizuje počet spárovaných dálkových ovladačů

zelené blikání
(při zapnutí zapalování)

Signalizuje počet spárovaných tagů

Červené bliknutí
(při zapnutí zapalování)

Signalizuje spárované mobilní zařízení

pŘi zADÁNÍ „TAJNÉHo piN KÓDU“ NEBo „SERViSNÍHo piN KÓDU“

oranžové blikání Signalizuje stisknutí tlačítka VALET

Červené bliknutí potvrdí zadání číslice

Červeno / zelené blikání potvrzení správného zadání piN kódu

Dlouhé červené svícení zadaný piN kód je nesprávný
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Systémové funkce

a režimy2
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Bezpečnostní režim (systém je aktivovaný)
 

Systém aktivaci potvrdí 1х  pípnutím sirény a  1х  bliknutím světel. Když je systém aktivovaný,  
monitoruje hlídané zóny a signalizuje varovnou nebo poplachovou úrovní spouštění: 
• Režim varování - tento režim se aktivuje v případě, že dojde k mírnému narušení snímače otřesů 

nebo na dalšího senzoru. To je doprovázeno 1х   bliknutím a 3х   zvukovými signály.
• Režim poplachu – tento režim se aktivuje při silném narušení snímáčů (otřes/ pohyb / náklod) nebo 

narušení dalších hlídaných zón (dveře / kufr / kapota / brzdový pedál / ...). To je doprovázeno 30 sec. 
 blikáním a 30 sec.  zvukovým signálem. poplach může být zrušen příkazem zapnutí nebo 

vypnutí (zamknutí / odemknutí).
pokud je některá z hlídaných zón narušena, tak systém:

• zaznamenává tuto událost do své energeticky nezávislé paměti;
• aktivuje režim poplachu nebo varování;
• informuje majitele všemi dostupnými prostředky;
• blokuje motor (podle nastavení a připojení).

pokud je některá z hlídaných zón narušena v okamžiku aktivace, systém vygeneruje  4х   
zvukové a  4х  světelné varovné signály.

pokud některá z hlídaných zónselže, systém tuto zónu vypne. pokud snímač spouští zónu více než 
9krát za sebou, bude deaktivován až do dalšího zapnutí. Snímač otřesů / náklonu / pohybu je dočasně 
deaktivován (15 s), pokud byl spuštěn více než 3krát za sebou.

Systém deaktivaci potvrdí 2х  pípnutím sirény a 2х  bliknutím světly. Systém deaktivuje 
blokování motoru (pokud není použita funkce imobilizéru a dodatečné blokování). pokud se v průběhu 
hlídání nastala poplachová událost, systém na to upozorní 4х   zvukovým a 4х  světelným 
varovným signálem. Systém bude i nadále zobrazovat všechny zóny, ikdyž je deaktivován, ale informace 
se neuloží do paměti.

Hlídané zóny

• Teplota interiéru (status)
• Teplota motoru (status)
• Venkovní teplota (status)
• palubní napětí (status)
• provoz motoru - RpM (status)
• provoz a ovládání nezávislého topení (status)
• Hladina paliva (status)
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• Stav parkování (automatická převodovka) / ruční brzda (manuální převodovka) status
• oznámení “parkovací světla nejsou vypnuty” (status)
• otřesový senzor (hlídaná zóna – úroveň varování a poplachu)
• pohybový senzor (hlídaná zóna – poplach)
• Náklonový senzor (hlídaná zóna – poplach)
• Stav oEM alarmu přes CAN, přídavný senzor (status, hlídaná zóna – úroveň varování a poplachu)
• zapnutí zapalování (status, hlídaná zóna – poplach)
• otevření dveří (status, hlídaná zóna – poplach)
• otevření kufru (status, hlídaná zóna – poplach)
• otevření kapoty (status, hlídaná zóna – poplach)
• Stlačení brzdy (status, hlídaná zóna – poplach)

Zvuková a světelná signalizace

popiS STAV
(zvuk/světlo)

Aktivace 1х /1х  

Deaktivace 2х /2х  

Vyhledání vozu 5х /5х  

poplach, pANiC režim 30sec. /30sec.  

Spustí se varovná úroveň senzoru 3х /1х  

‘při deaktivaci se aktivovaly senzory “
parkovací světlo není vypnuto - oznámení /
Signalizace „Senzory se spouští“ při aktivaci

4х /4х  

Varování blokování motoru v režimu Anti-Hi-Jack 30sec. /30sec.  
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Stay Home režim

Tento režim se používá k ovládání vnějšího obvodu vozidla během parkování, když jsou cestující uvnitř 
vozidla. Tento režim umožňuje systému chránit před vniknutím do otevřených částí vozidla.
• Systém aktivuje tichý režim, když aktivujete režim „Stay Home“, bude potvrzen 1х  světelným 

signálem. Systém ovládá hlídané zóny vozidla a v tomto režimu je k dispozici přídavný senzor plynu 
(není součástí balení), v tomto režimu jsou vypnuty vestavěné senzory (otřes / náklon / pohyb).

• Systém bude deaktivován, když deaktivujete režim “Stay Home” to bude potvrzeno 2х  
zvukovou a 1х   světelnou signalizací.

Slave režim

Tento režim umožňuje aktivaci a deaktivaci pomocí originálního ovládání vozidla - originálního klíče, 
tlačítka / senzoru systému keyless entry.

Režim Slave lze realizovat pomocí analogového připojení nebo digitálního protokolu vozidla. 
! tento režim je Standardně povolen pro digitální protokol. více informací na loader.pandorainfo.com. pro zvýšení 
bezpečnoStních fUnkcí režimU Slave Se doporUčUje aktivovat fUnkci “prohibit diSarming when a tag iS abSent”. pokUd 
je tento režim aktivován, bUde možné SyStém deaktivovat poUze v případě, že je tag v zóně pokrytí nebo pomocí „tajného 
pin kódU“.

Autorizační zařízení a jejich funkce

Autorizační zařízení 
Autorizační zařízeními jsou zařízení Bluetooth, která se používají k rozpoznání vlastníka v zóně pokrytí 
rádiem řídící jednotky. Tato zařízení umožňují implementovat funkce zabezpečení a ochrany před 
únosem. Jako autorizační zařízení můžete použít mobilní telefon, rádiový tag BT-760 nebo dálkový 
ovladač D-030.

Upozornění při použití autorizačních zařízení
při použití autorizačních zařízení se doporučuje použít další zvukový vysílač (bzučák).
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zVUKoVÉ SiGNÁLY BzUČÁKU

NÁzEV SiGNÁLU popiS

Aktivace servisního režimu 1 zvukový signál

Deaktivace servisního režimu 2 zvukové signály

Správné zadání piN kódu “Kódovaný imobilizér” 1 zvukový signál

Baterie v rádiovém tagu je vybitá 3 zvukové signály /3 krát

Nepřítomnost rádiového tagu 4 zvukové signály /4 krát

Blokování varování Rychlé zvukové signály

Hands Free režim
Tento režim se používá pro automatickou aktivaci / deaktivaci  ,když se majitel s autorizačním 
zařízením vzdaluje  nebo přibližuje   k vozidlu.

! tento režim je ve výchozím naStavení zakázán. pro poUžití tohoto režimU je nUtné provéSt další naStavení pomocí 
mobilní aplikace nebo pandora alarm studio. příkaZy pro rycHlý přístup ke správě režimu Handsfree: 223 * - aktivace 
Handsfree, 224 * - deaktivace Handsfree, 222 * - deaktivace všecH režimů Handsfree.

Imobilizační režim
Tento režim se používá k rozpoznání majitele pomocí autorizačních zařízení, když je systém deaktivován.
při zapnutí zapalování provede řídící jednotka vyhledávání autorizačních zařízení v zóně rádiového 
pokrytí. Není-li v zóně pokrytí rádiovým signálem žádné autorizační zařízení:
• Když dojde k zablokování motoru - systém zablokuje motor. Blokování motoru nastane okamžitě 

nebo v okamžiku, kdy snímač pohybu detekuje pohyb, závisí na nastavení systému;
•  Když je implementováno blokování konektoru oBD - systém zůstane zablokován.

pokud se v zóně pokrytí objeví autorizační zařízení, systém ukončí režim blokování a bude 
pokračovat v normálním režimu. 

! tento režim je ve výchozím naStavení povolen. pro tento režim je nUtné provéSt další připojení.

ANTI-HI-JACk-1/2 režimy
Režimy Anti-HiJack pomáhají zabránit agresivnímu zabavení vozidla při autorizaci v případě zmizení 
autorizačních zařízení ze zóny pokrytí rádiovým signálem, když je systém deaktivován.

Režim ANTi-Hi-JACK-1 - Řídící jednotka kontroluje, zda je autorizační zařízení v zóně rádiového 
pokrytí při každém zapnutí zapalování a otevření / zavření dveří.
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Režim ANTi-Hi-JACK-2 - Řídící jednotka neustále kontroluje, zda je autorizační zařízenípřítomné , 
když je zapnuté zapalování.

pokud systém nezjistí autorizační zařízení, provede řídící jednotka zpožděné blokování motoru. 
Siréna přehraje před blokováním vyzváněcí tón „Upozornění na blokování motoru“. Motor bude 
okamžitě zablokován nebo v okamžiku, kdy se vozidlo začne pohybovat, závisí na nastavení systému. 
pokud se v zóně pokrytí objeví autorizační zařízení, systém ukončí režim blokování a bude pokračovat 
v normálním režimu.

! tento režim je ve výchozím naStavení zakázán. pro tento režim je nUtné provéSt další naStavení a připojení.

VALIDáTOR - přídavné blokování pro autorizaci řidiče (pin-to-drive)
Validátor (pin-to-drive) je funkce, která umožňuje deaktivaci systému, deaktivaci blokování, řízení 
servisních režimů a časových kanálů pomocí originálních ovládacích prvků vozidla (tlačítko, páčka nebo 
pedál) zadáním předem naprogramovanýho piN kódu(“ Validátor “).

pŘÍKLAD poUŽiTÍ FUNKCE
• zapněte zapalování, abyste deaktivovali blokování motoru nebo povolili servisní režim. zapnutí 

zapalování není nutné, pokud chcete systém deaktivovat nebo ovládat časové kanály.
• zadejte piN „ Validátor“. Stiskněte naprogramované tlačítko / páčku / pedál tolikrát, jaké je první 

číslice piN kódu. pauzy mezi stlačeními nesmí překročit 1 sekundu. pauza delší jak 1 sekunda bude 
interpretována jako začátek vstupu další číslice. piN Validátoru může obsahovat max. 4 číslice od 1 
do 9.

• Systém potvrdí správný vstup zvukovým signálem (pípání) a provede se naprogramovaná funkce.
 
! tento režim je ve výchozím naStavení zakázán. pro tento režim je nUtné provéSt další naStavení a připojení.

kontrola počtu spárovaných dálkových ovladačů / tagů / mobilního zařízení

počet spárovaných dálkových ovladačů / tagů / mobilního zařízení lze kontrolovat počtem záblesků 
kontrolky LED. počet spárovaných dálkových ovladačů / tagů / mobilního zařízení lze kontrolovat 
při zapnutí zapalování (systém musí být deaktivovaný). počet oranžových bliknutí indikuje počet 
spárovaných dálkových ovladačů, počet zelených bliknutí indikuje počet spárovaných tagů, následující 
červený záblesk indikuje spárované mobilní zařízení.

počet spárovaných dálkových ovladačů / tagů / mobilního zařízení můžete také zkontrolovat tak, že 
systém odpojíte a zpět připojíte k napájení. Systém vydá krátké zvukové signály sirénou   .
• první série signalizuje     počet rádiových tagů
• Druhý dlouhý signál    po pauze 2 sekund označuje spárované mobilní zařízení.



18 bezpečnostní systém pandora camper

Dálkový ovladač

D-0303
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Dálkový ovladač je zařízení sloužící k řízení a monitorování stavu vozidla / systému. Dálkové ovládání se 
také používá jako autorizační zařízení pro režimy „imobilizér / Anti-Hijack / HandsFree“. pracuje v zóně 
pokrytí Bluetooth. Každá událost je zobrazena jako ikona na displeji oLED a je doplněna zvukovou a 
vibrační indikací.

! všechny řídicí povely jSoU přenášeny přeS rádiový kanál, pro maximální efektivitU a doSah je doporUčeno, aby při 
poUžití dálkového ovládání nebyla Stíněna anténa (viz. obrázek) prSty.

• oLED – displej
• 3 ovládací tlačítka 
• Vestavěný zvukový indikátor (16 zvuků)   
• Vestavěný vibrační indikátor
• Vestavěný LED SEND/ALARM indikátor
• Rádiové rozhraní 2,4 GHz (Bluetooth protokol) 
• Dialogové kódování příkazů (šifrování AES-128)
• Vestavěná baterie
• Vestavěný micro-USB port

OLED
micro-USB

SEND/ALARM
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Zapnutí / vypnutí dálkového ovladače

Stisknutím a podržením tlačítka   po dobu 3 sekund zapnete / vypnete dálkové ovládání.

LED signalizace dálkového ovladače

ČERVENÝ indikátor “ALARM” zELENÝ indikátor “SEND”

Bliká často, pokud existuje nějaké oznámení Bliká, pokud je spojení se řídící jednotkou

příležitostně bliká, pokud není spojeno pokud není spojení s řídící jednotkou, nesvítí

Nabíjení dálkového ovladače

indikuje úroveň nabití baterie   na displeji. Baterii nabíjejte, pokud se dálkový ovladač nezapne 
nebo indikátor nabití zobrazuje poslední segment  . Baterie se nabíjí standardním kabelem micro-
USB.

Aktualizace firmwaru dálkového ovladače

• Stáhněte si aplikaci pandora BT (pro zařízení Android nebo ioS vybavená modulem Bluetooth 4.0 
Low Energy nebo vyšším).

• Stiskněte a podržte tlačítko  . připojte kabel micro-USB do konektoru dálkového ovladače. po 
připojení uvolněte tlačítko.

• otevřete mobilní aplikaci a najděte dálkové ovládání, vyberte zařízení a vyberte jednu z možností 
aktualizace: FiLE MANAGER - firmware bude nahrán z telefonu (pouze pro Android). iNTERNET - 
firmware bude nahrán internetovým připojením.
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Ikony dálkového ovladače

 přídavný senzor/
 oEM alarm status
 Hlídaná zóna
 (úroveň poplachu)

 přídavný senzor/
 oEM alarm status
 Hlídaná zóna
 (úroveň varování)
 
 Náklonový senzor
 Hlídaná zóna

 pohybový senzor
 Hlídaná zóna

 zapalování
 Hlídaná zóna

 Dveře - hlídaná zóna

 Kapota - hlídaná zóna

 Nízké napětí - hlídaná zóna

 Brzdový pedál - hlídaná zóna

 Nezávislé topení

 připojeno k řídící jednotce

 
 Stav bezpečnostního režimu

 
 Aktuální čas 

 Úroveň nabití baterie

 
 Teplota motoru  
 

 Teplota interiéru
 
 
 Venkovní teplota

 
 Napětí baterie vozu

 
 Hladina paliva

 
 otřesový senzor
 (úroveň varování)

 
 otřesový senzor
 (úroveň poplachu)

12 48

90°

22°

-18 С°

55

P

12.0 V
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Funkce dálkového ovladače

Systém je deaktivovaný Systém je aktivovaný
(bez poplachu)zapnuté zapalování Vypnuté zapalování

 (krátký stisk) zamknutí dveří bez 
aktivace

Aktivace se zvukovým 
potvrzením

Režim vyhledávání - blikání 
směrových světel se zvukovými 
signály po dobu 5 sekund

 (1 sek.) Aktivace “Stay Home”  
režimu

Režim vyhledávání - blikání 
směrových světel se zvukovými 
signály po dobu 5 sekund

 (krátký stisk) odemknutí dvěří odemknutí dveří Deaktivace se zvukovým 
potvrzením

 (1 sek.) Deaktivace bez zvukového 
potvrzení

 (krátký stisk) zapnutí displeje

 (1 sek.) otevření bočních dveří

 (2 sek.) zapnutí / vypnutí časového kanálu

 (3 sek.) zapnutí / vypnutí dálkového ovladače

 +  

(krátký stisk)

pANiC režim

 +  

(krátký stisk)

Aktivace, když je motor 
v chodu s potvrzením 
zvuku

Aktivace za 30 sekund
se zvukovým 
upozorněním

 +   (1 sek.)
Aktivace, když je motor 
v chodu bez potvrzení 
zvuku

Aktivace za 30 sekund
bez zvukového 
upozornění



23uživatelský manuál

Rádiový tag BT-7604
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Tag je zařízení používané k řízení vozidla / systému. Dálkové ovládání se také používá jako autorizační 
zařízení pro režimy „immobilizér / Anti-Hijack / HandsFree“. pracuje v zóně pokrytí Bluetooth.
Rádiový tag má ovládací tlačítko    pro zapnutí / vypnutí systému a aktivaci / deaktivaci servisního 
režimu; vestavěný akcelerometr umožňuje tagu přejít do režimu úspory energie, když nedojde k 
pohybu a LED indikátor SEND.

• ovládací tlačítko    pro zapnutí / vypnutí systému a  
aktivaci / deaktivaci servisního režimu

• LED indikátor SEND
• Bluetooth protocol    
• Vestavěný akcelerometr
• CR 2032 Baterii
• 2,4 GHz rádiové rozhraní (šifrování dialogu AES-128)

Pokud je krátce stisknuto ovládací tlačítko, rozsvítí se 
indikátor SEND:
• Bez blikání - baterie je vybitá
• 1 bliknutí - činnost rádiového tagu je správná

kontrolka indikátoru SEND při instalaci baterie:
• Bez blikání - baterie je vybitá
• 1 bliknutí - nízký stav baterie
• Bliká - vysoká úroveň nabití baterie

! vyhněte Se vlhkoSti na rádiovém tagU. neUmiSťUjte tag do blízkoSti magnetů nebo výrobků S magnetickým polem.

Funkce tlačítka

AKCE FUNKCE

Krátký stisk při vypnutém zapalování Aktivace / deaktivace systému

Stiskněte a držte na 2 sek., když je 
systém deaktivován a zapalování 
vypnuté  

Aktivace režimu Stay Home

SEND
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Open here

Stiskněte a držte na 2 sek. ,když 
je systém deaktivován a zapnuté 
zapalování

změnit  „Hlavní telefonní číslo majitele“

Stiskněte a držte na 2 sek. ,když je 
zapnuté zapalování

Aktivace / deaktivace servisního režimu

Stiskněte a držte na 6 sek. párování tagu s řídící jednotkou

Stiskněte a držte na10 sek. Aktualizace firmwaru

Výměna baterie v tagu

opatrně otevřete prostor krytu pro baterii tagu. Vyjměte vybitou baterii a vložte novou baterii s 
ohledem na správnou polaritu. Výměna baterie nezpůsobí ztrátu informací o kódu tagu, protože 
autorizační data jsou uložena v energeticky nezávislé paměti MCU. opatrně zavřete kryt ovladače. 
Všechny prvky konstrukce by měly být pevně uzamčeny na svých místech. pokud tomu tak je, může být 
tag provozován jako obvykle.

Aktualizace firmwaru tagu

• Stáhněte si aplikaci pandora BT (pro zařízení 
Android nebo ioS vybavená modulem Bluetooth 
4.0 Low Energy nebo vyšším).

• otevřete aplikaci pandora BT.
• Stiskněte a držte tlačítko   , dokud 10krát 

neblikne LED indikátor «SEND», poté tlačítko 
uvolněte.

• Vyberte nalezené zařízení a zvolte jednu z 
možností aktualizace: FiLE MANAGER - firmware 
bude nahrán z telefonu (pouze pro Android). 
iNTERNET - firmware bude nahrán internetovým 
připojením.
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Ovládání systému 

telefonem5
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! pro Správné fUngování fUnkcí gSm by měl majitel Sledovat Stav / kredit Sim karty nainStalované v SyStémU. pokUd 
je Sim karta zablokovaná nebo vadná, fUnkce gSm SyStémU nebUdoU k diSpozici.

zavolejte telefonní číslo systému. po přijetí hovoru zadejte příkazový kód: 

* po příkaZu je nutné Zadat „tajný pin kód“

Aktivace / Deaktivace servisního režimu
1. zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď.
2. zapněte zapalování, v oblasti pokrytí musí být autorizační zařízení (rádiový tag, dálkové ovládání, 
spárovaný mobilní telefon s nainstalovanou aplikací), zadejte piN „kódovaný imobilizér“ (pokud funkce 
„kódovaný imobilizér“ zapnuta).
3. pro aktivaci servisního režimu zadejte DTMF příkaz 551*  —  „Aktivovat servisní režim“ a poté z 
plastové karty majitele zadejte „tajný piN kód“. 
4. pro deaktivaci servisního režimu zadejte DTMF příkaz 552* DTMF  — „Deaktivovat servisní režim“.
 
Hlasová nápověda
Systém má hlasovou nápovědy. Během hlasového volání do systému zadejte číslo 9* a poslechněte si 
informace o příkazech ovládání systému. 
pro ukončení zavěšte telefon.

##

99 **

**

9900 **

11 00 00 **

Opakuj poslední zprávu

Tichá aktivace
0000 **

0011 **

Tichá deaktivace

Nápověda

11 ** Aktivace systému
00 ** Deaktivace systému

Historie událostí
5511 ** Režim odtah

Požadavek na zůstatek GSM kreditu

33 33 33 ** Zapnutí přídavné CAN funkce
55 00 00 **

44 55 66 **
66 55 44 **

22 55 88 **

Požadavek na aktuální souřadnice

Zapnutí přídavného kanálu

Vypnutí přídavného kanálu

11 55 66 **

66 55 11 **

Zapnutí nezávislého topení

Vypnutí nezávislého topení
66 66 66 **

99 99 99 **

Aktivace blokování motoru

Deaktivace blokování motoru*
99 99 88 **

88 88 88 **

Deaktivace autorizačních zařízení*

Aktivace autorizačních zařízení

22 22 22 ** Zapnutí HandsFree

22 22 33 ** Zapnutí HandsFree aktivace systému
22 22 44 ** Zapnutí HandsFree deaktivace systému
22 99 77 ** Ukončení hovoru

55 55 11 ** Aktivace servisního režimu (viz. popis níže)*
55 55 22 ** Deaktivace servisního režimu
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Opakujte poslední zprávu
Chcete-li zprávu opakovat, stiskněte během hlasového volání do systému tlačítko *.

Aktivace / Deaktivace systému
1. zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď.
2. zadejte 1* pro aktivaci nebo 0*  pro deaktivaci.
pro tichou aktivaci zadejte 10* nebo 00* pro tichou deaktivaci.
3. Systém potvrdí aktivaci / deaktivaci. pro ukončení zavěste telefon.

Požadavek na aktuální souřadnice
1. zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď.
2. zadejte 500*.
3. Systém potvrdí: „Aktuální souřadnice odeslána prostřednictvím textové zprávy“ a odešle textovou 
zprávu se souřadnicemi a webovým odkazem na mapu do telefonu.
pro ukončení zavěste telefon.

Požadavek na zůstatek GSM kreditu (nepodporují všichni operátoři)
1. zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď.
2. zadejte 100*.
3. Systém potvrdí: „informace o zůstatku odeslané prostřednictvím textové zprávy“ a odešle textovou 
zprávu s informacemi o zůstatku kreditu do telefonu.
pro ukončení zavěste telefon.

Režim odtah
Tento režim je určen pro přepravu automobilů se zachováním alarmových funkcí. Režim odtah lze 
aktivovat pouze v případě, že je systém zapnut, bude automaticky deaktivován při vypnutí systému.
1. zavolejte systémové číslo. pokud je systém v režimu pANiC, přijměte tísňové volání. počkejte na 
odpověď.
2. zadejte 15* pro aktivaci režimu „odtah“. Systém vypne snímače pohybu, otřesu a náklonu. pro 
ukončení zavěste telefon.
3.pro deaktivaci režimu, vypněte systém. 

Aktivace / Deaktivace blokování motoru
Motor automobilu můžete zablokovat pomocí libovolného telefonu. Motor zůstane zablokován, 
dokud nebude odeslán příkaz „odemknout motor“ a bude zadán „Tajný piN kód“. Toto blokování nelze 
deaktivovat pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka VALET.
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1. zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď.
2. Volbou 666* zablokujete motor nebo volbou 999* motor odblokujete (po zadání příkazu 999* 
musíte vložit “Tajný piN kód” z plastové karty majitele).

! Stejným způSobem lze zadávat všechny oStatní SyStémové příkazy. 

Změna nastavení prostřednictvím telefonu

Vstupte do programovacího režimu

Deaktivujte systém, zavolejte na systémové číslo, počkejte na odpověď, zapněte zapalování na dobu 1-3 
sekund a poté jej vypněte. Systém přejde do režimu nastavení.

Příklad změny hlavního čísla majitele:

1. Vstupte do menu nastavení telefonem podle výše uvedeného návodu;
2. zadejte DTMF příkaz 1*(nastavení telefonních čísel) a 1*(hlavní číslo majitele);
3. Zadejte hlavní číslo majitele ve formátu * XXXXXXXXXXX # (systém rozpozná „*“ jako „+“);
Volbu potvrďte zadáním 1*.

! hlavní telefonní číSlo majitele lze změnit třemi způSoby:
1. přes telefon pomocí režimu nastavení příkaZů dtmf.
2. poUžití rádiových značek: zapněte zapalování, když je SyStém deaktivován a zavolejte na SyStémové telefonní číSlo. 
počkejte na odpověď, pak StiSkněte a podržte tlačítko na tagU po dobU 2 SekUnd (až do drUhého zábleSkU indikátorU 
Send). tlačítko Uvolněte, SyStém rozpozná příchozí telefonní číSlo jako „hlavní telefonní číSlo majitele“.
3. použitím softwaru pandora alarm studio.
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Číslo systému  -> «#»55 **

Nastavení data

Nastavení času

11 **

22 **

Nastavení 
telefonních čísel

Hlavní číslo majitele -> #

Přídavné číslo majitele -> #

Druhé přídavné číslo 
majitele -> #

Číslo zůstatku kreditu -> #

11 ** 11 **

22 **

33 **

44 **
Nastavení
citlivosti senzorů

Nastavení citlivosti otřesového
senzoru pro varování

Nastavení citlivosti otřesového 
senzoru pro poplach

Nastavení citlivosti pohybového 
senzoru

11 **

22 **

33 **

44 ** Nastavení citlivosti náklonu

Nastavení citlivosti přídavného
senzoru pro varování55 **
Nastavení citlivosti přídavného 
senzoru pro poplach66 **

77 **

Nastavení 
hlasového volání

Volání při poplachu

Volání při varování ze 
senzorů

Volání při nastartování motoru

Volání při zhasnutí motoru

11 **

22 **

33 **

44 **
Volání při obnovení GSM
spojení

Volání při deaktivaci systému

55 **

66 **
Volání při vstupu do programovacího 
režimu

Volání při ztrátě spojení
rádiového relé

77 **
88 **

Volání při nízkém palubním
napětí99 **
Volání při nehodě00 **

22 **

Nastavení 
textových zpráv

Zpráva při poplachu

Zpráva při varování ze
 senzorů

Zpráva při nastartování motoru

Zpráva při zhasnutí motoru

Zpráva při obnovení GSM 
spojení

Zpráva při deaktivaci systému

11 **

22 **

33 **

44 **
55 **

66 **
Zpráva při vstupu do programovacího 
režimu

Zpráva při ztrátě spojení 
rádiového relé

77 **
88 **

Zpráva při nízkém palubním 
napětí99 **
Zpráva při nehodě00 **

33 **

Přídavná 
nastavení

Změna PIN kódu hosta

Vstup jako host

11 **

22 **
Nastavení prahového napětí pro 
odeslání zprávy55 **

55 **

Nastavení 
úsporného režimu

GSM spojení

Úsporný reřim GSM  
spojení

Hlasové volání při roamingu

11 **

22 **

33 **

88 **

Nastavení 
data a času

99 **
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Online služba 
pandora-on.com a mobilní 
aplikace Pandora Camper6
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! pro Správné fUngování fUnkcí gSm by měl majitel 
Sledovat kredit / Stav Sim karty nainStalované v 
SyStémU. pokUd je Sim karta zablokována nebo vadná, 
fUnkce gSm SyStémU nebUdoU k diSpozici. 

Je nutné vytvořit účet, přidat systém do účtu 
a spárovat mobilní telefon se systémem. 
Registrace probíhá v mobilní aplikaci nebo na 
webové stránce.

Registrace
Navštivte webové stránky pandora-on.com a 
zaregistrujte se podle pokynů.

Systémové přihlášení (login)
po dokončení registrace se můžete přihlásit k online 
službě prostřednictvím webového prohlížeče 
počítače nebo pomocí speciální mobilní aplikace 
pandora Camper pro Android a ioS. pro vstup na 
webové stránky nebo do mobilní aplikace použijte 
dříve vytvořené přihlašovací jméno a heslo.
 

Přidání systému do služby online
internetová služba pandora-on.com může současně podporovat několik telemetrických systémů 

instalovaných na různých vozidlech (vozový park).
Chcete-li do služby přidat telemetrický systém (vozidlo), stiskněte tlačítko „Add car“ a projděte proces 

přidávání podle pokynů. Chcete-li přidat auto, je nutná individuální karta majitele s informacemi o registraci 
(dodávána se systémem).

! ochrannoU vrStvU opatrně Smažte. nepoUžívejte oStré předměty, abySte zabránili poškození Skrytých informací 
pod ochrannoU vrStvoU.

Historie událostí

Historie událostí obsahuje více než 100 různých typů událostí, které se mohou stát v systému. Každá 

pandora-on.com
LOGIN

PASS

@E-MAIL

********

LOGIN

PASS

@E-MAIL

********

Pandora Camper
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událost je uložena s datem, časem, souřadnicemi a stavem všech řídicích zón v době, kdy nastala 
událost. počet událostí v historii je omezen. Ukládáníí historie událostí je nejméně 1 měsíc.

Mobilní aplikace Pandora Camper

zdarma si můžete stáhnout aplikaci pandora Camper z App Store pro ioS a Google play pro zařízení 
Android. pro přístup k aplikaci použijte přihlašovací údaje přijaté ze služby v době registrace.

Ovládání přes Bluetooth
Mobilní aplikace pandora Camper může ovládat systém, přijímat informace o stavu a otevírat 

pokročilá nastavení bez připojení k internetu, pokud je telefon v zóně pokrytí Bluetooth.
pro přístup k těmto funkcím spárujte mobilní zařízení v systému.
Párování mobilního zařízení
pro spárování mobilního zařízení se systémem:
i. VSTUpTE Do pRoGRAMoVACÍHo REŽiMU
Tlačítkem VALET zadejte „piN kód služby“ (výchozí hodnota je 1-1-1-1). Viz. podrobný návod k zadání 

kódu v sekci „Řízení systému v případě nouze“.
ii. VSTUpTE Do LEVELU “pÁRoVÁNÍ MoBÍLNÍHo zAŘÍzENÍ” 
po vstupu do programovacího režimu stiskněte a podržte tlačítko VALET po dobu 5 sekund (až do 

pátého signálu sirény / bzučáku). Systém vstoupí do levelu „párování mobilního zařízení“. Kontrolka LED 
svítí zeleně, systém je připraven k párování. 

iii. pÁRoVÁNÍ MoBiLNÍHo zAŘÍzENÍ
zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu a otevřete mobilní aplikaci. zvolte “Search device” 

nebo “My systems” -> “Add a bluetooth device”. Aplikace vyhledá systém prostřednictvím Bluetooth 
spojení.

Vyberte nalezený systém, systém a mobilní zařízení budou automaticky spárovány. Systém potvrdí 
spárování řadou zelených a červených záblesků LED a zvukovým signálem sirény.

 iV. UKoNČENÍ pRoGRAMoVACÍHo REŽiMU
zapněte zapalování pro ukončení režimu programování.

! SyStém podporUje poUze jedno mobilní zařízení. pokUd nefUngUje aUtomatické Spárování, aktivUjte položkU „pin 
reqUeSt for phone pairing“ v naStavení „radio tag and mobile device fUnctionS“ a znovU proveďte párovací procedUrU. 
mobilní ZaříZení požádá o pin kód (tovární pin je 0-0-1-1-1-1, kde 4 poslední číslice jsou „servisní pin kód“.
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Ovládání systému7
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Aktivace systému

Pro aktivaci systému při vypnutém zapalování použijte jednu z níže popsaných metod. Systém 
potvrdí příkaz jedním krátkým zvukovým signálem  a 1 bliknutím směrových světel .

 Dálkový ovladač
Krátce stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, pokud jste v zóně pokrytí signálem. Dálkový ovladač 
bude přehrávat vyzvánění „ARMiNG“ a ikona stavu zabezpečení (zámek) bude změněna na   .

 Tag 
Tag musí být v oblasti pokrytí Bluetooth. Krátce stiskněte ovládací tlačítko  na tagu.

 Slave režim
Krátce stiskněte tlačítko „zámek“ na originálním dálkovém ovladači nebo použijte senzor / tlačítko na 
klice dveří (pro automobily s inteligentním přístupovým systémem).

 Telefon
zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď. zadejte příkaz  1 *  . 
pro aktivaci systému bez sirény, zadejte příkaz 1 0 *  .

 Online-služba
přihlaste se na pANDoRA-oN.CoM, když je systém online (existuje internetové připojení), stiskněte  
na ovládacím panelu.

zamknutí dveří

aktivace systému

 
SLAVE
HANDS FREE
PANDORA BT

1x        /1x

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

1 *
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 Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. Je-li systém online (připojení přes internet nebo Bluetooth), stiskněte a 
podržte tlačítko  na ovládacím panelu, dokud nebude povel plně načten.

 HandsFree režim
přesuňte se s autorizačním zařízením mimo vozidlo  .

 VALET tlačítko
Stiskněte a podržte tlačítko VALET po dobu 3 sekund. Systém bude aktivován za 30 sekund. Během 
odpočítávání svítí LED dioda červeně.

! v SyStémovém naStavení je možnoSt, která UmožňUje aktivovat SyStém S vypnUtými Senzory (otřeS / náklon / 
pohyb a další Snímače). naStavení “Switch off SenSorS when arming USing val et bUtton” je k diSpozici v SoftwarU 
alarmstudio (“main settings” -> “sensors settings”). 

Aktivace režimu Stay Home

Pro aktivaci režimu Stay Home, když je zapalování vypnuté, použijte jednu z níže popsaných 
metod. Systém potvrdí povel 1x bliknutím směrových světel .

Dálkový ovladač
Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači po dobu 1 sekundy (dokud nezazní zvukový 

signál / blikání indikátoru SEND / ALARM), pokud jste v zóně pokrytí rádiem. Dálkový ovladač bude 
přehrávat vyzvánění „ARMiNG“ a ikona stavu zabezpečení (zámek) bude změněna na   .

Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. Je-li systém online (připojení přes internet nebo Bluetooth), stiskněte 

a podržte tlačítko  na ovládacím panelu, dokud nebude povel plně načten. ikona stavu režimu 
zabezpečení se změní na  .

Tag
Tag musí být v oblasti pokrytí Bluetooth. Stiskněte a podržte ovládací tlačítko   na tagu po dobu 

2 sekund (až do druhého záblesku indikátoru «SEND»).
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odemknutí dveří

deaktivace systému

2x        /2x

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

0 *

Zpožděna aktivace

pokud při opuštění vozu nemůžete systém ovládat dálkovým ovládáním (máte plné ruce), můžete použít 
zpožděnou aktivaci. pro aktivaci tohoto režimu stiskněte krátce současně tlačítka  a  . Kontrolka LED 
se rozsvítí červeně, systém za 30 vteřin zamkne dveře a aktivuje se, siréna zazní a směrovky bliknou jednou, 
což znamená, že režim je spuštěn.
pro aktivaci tohoto režimu bez potvrzení zvuku, stiskněte a přidržte obě tlačítka  a  dobu 1 sekundy, 
dokud nezazní zvukový a vibrační signál.
pro zrušení spuštěné zpožděné aktivace jednoduše stiskněte tlačítko  .

Deaktivace systému

Pro deaktivaci systému použijte jednu z níže popsaných metod. Systém potvrdí příkaz dvěma 
krátkými zvukovými signály  a 2x bliknou směrová světla  .

 Dálkový ovladač
Krátce stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, pokud jste v zóně pokrytí rádiem. Dálkový ovladač 
bude přehrávat vyzváněcí tón „DiSARMiNG“ a ikona stavu zabezpečení (zámek) bude změněna na  .
pro deaktivaci systému bez potvrzení zvuku stiskněte a podržte tlačítko    na 1 sekundu nebo déle.

 Tag
Tag musí být v oblasti pokrytí Bluetooth. Krátce stiskněte ovládací tlačítko    na tagu .
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 Slave režim
Krátce stiskněte tlačítko „odemknout“ na originálním dálkovém ovladači nebo použijte senzor / tlačítko 
na klice dveří (pro automobily s inteligentním přístupovým systémem).

 Telefon
zavolejte systémové číslo. počkejte na odpověď. zadejte příkaz  0 *  .
pro deaktivaci systému bez sirény zadejte příkaz 0 *0  .

 Online služba
přihlaste se do pANDoRA-oN.CoM, když je systém online (existuje internetové připojení), stiskněte 
tlačítko  na ovládacím panelu.

 Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. Je-li systém online (připojení přes internet nebo Bluetooth), stiskněte a 
podržte tlačítko  na ovládacím panelu, dokud nebude povel plně načten.

 HandsFree režim
přibližte se k vozidlu s autorizačním zařízením .

 VALET tlačítko
zadejte „tajný piN kód“ (viz část „Nouzové deaktivace pomocí tlačítka VALET“).

Zamknutí / odemknutí dveří při zapnutém zapalování

Systém umožňuje zamykání a odemykání dveří při zapnutém zapalování. k tomu použijte jednu 
z níže popsaných možností.

 Dálkový ovladač
Stiskněte tlačítko  pro zamknutí dveří nebo tlačítko  pro odemknutí dveří, když jste v zóně pokrytí 
rádiového dosahu.

 Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. Je-li systém online (připojení přes internet nebo Bluetooth), stiskněte a 
podržte tlačítko  pro zamknutí dveří nebo tlačítko  pro odemknutí dveří na ovládacím panelu, 
dokud nebude povel plně načten.
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 Automatický režim
Existují režimy automatického zamykání, které zamknou dveře při pohybu vozidla nebo při zapnutí 
zapalování. při použití režimu zamykání dveří při rozjezdu vozu systém detekuje pohyb vozidla a provádí 
zamykání dveří (závisí na stavu rychlosti v nastavení digitální sběrnice CAN nebo citlivosti snímače 
pohybu). při použití režimu zamykání dveří při zapnutí zapalování se dveře automaticky zamknou 5 
sekund po zapnutí zapalování. pokud byly po zapnutí zapalování otevřeny některé dveře, automatické 
zamykání bude zablokováno, aby se zabránilo zamknutí klíčů uvnitř vozidla. Dveře lze automaticky 
odemknout při vypnutém zapalování.

! tyto režimy jSoU z výroby zakázány. pro aktivaci těchto naStavení poUžijte pandora alarm StUdio.

Vyhledání vozu

Chcete-li vozidlo snadno najít na velkém parkovišti, krátce stiskněte tlačítko  , když je systém 
aktivovaný. Siréna zazní 5x     a 5x bliknou směrová světla   . pro použití této funkce bez 
zvukových signálů stiskněte a podržte tlačítko   po dobu 1 sekundy.

PANIC režim

pokud je vaše auto nebo vy v nebezpečí a chcete na to upozornit, můžete použít režim pANiC. V tomto 
režimu bude siréna znít a směrová světla budou blikat po dobu 30 sekund.
Pro aktivaci tohoto režimu použijte jednu z níže popsaných metod.

 Dálkový ovladač
pro aktivaci režimu pANiC stiskněte současně tlačítka   a   . pro jeho vypnutí stiskněte tlačítko  
nebo   .

 Mobilní aplikace
otevřete mobilní aplikaci. Je-li systém online (připojení přes internet nebo Bluetooth), stiskněte a 
podržte tlačítko  na ovládacím panelu, dokud nebude povel plně načten. Chcete-li tuto funkci 
vypnout, stiskněte a podržte tlačítko   na ovládacím panelu, dokud nebude povel plně načten.
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Servisní režim
před předáním vozu do servisu nebo parkování s obsluhou se doporučuje uvést systém do servisního 
režimu. Když je tento režim zapnutý, bezpečnostní systém přestane zasahovat do vestavěné elektroniky 
a vypne všechny funkce pro usnadnění údržby.

Pro zapnutí servisního režimu, deaktivujte systém, zapněte zapalování, autorizační zařízení 
(rádiový tag, dálkové ovládání, mobilní telefon) musí být v zóně pokrytí, zadejte PIN kód „kódovaný 
imobilizér“ (pokud je zapnuta „ kódovaný imobilizér) a použijte jednu z níže popsaných metod: 

 Tag
pro aktivaci / deaktivaci servisního režimu stiskněte a podržte tlačítko  na tagu po dobu 3 sekund 
(až do třetího záblesku LED), tlačítko uvolněte.

 Telefon
zavolejte na systémové číslo a počkejte na odpověď.
• pro aktivaci servisního režimu zadejte DTMF příkaz 155 *  a poté z plastové karty majitele 

vložte „tajný piN kód“.
• pro deaktivaci servisního režimu zadejte DTMF příkaz 255 *   .

 Mobilní aplikace
pro aktivaci / deaktivaci servisního režimu otevřete mobilní aplikaci. Je-li systém online (připojení 
přes internet nebo Bluetooth), stiskněte a podržte tlačítko  na ovládacím panelu, dokud nebude 
povel plně načten.

! pro změnU rozložení tlačítek, přidání nových tlačítek na ovládacím panelU, přejděte na „naStavení ovládacích tlačítek“.

 Tlačítko imobilizéru
• pro aktivaci servisního režimu zadejte „piN-kód imobilízéru“ a stiskněte tlačítko imobilizéru 10krát 

během 20 sekund.
• pro deaktivaci servisního režimu zapněte zapalování a zadejte „piN-kód imobilizéru“.

Indikace servisního režimu
• Aktivovaný servisní režim je indikován ikonou  v mobilní aplikaci, svícením zeleně LED diodou 

při zapnutém zapalování, dlouhým zvukovým signálem bzučáku v okamžiku aktivace režimu.
• Deaktivovaný servisní režim je indikován bez ikony  v mobilní aplikaci, zelená LED nesvítí při 

zapnutém zapalování, dva dlouhé zvukové signály v okamžiku deaktivace režimu.
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Nouzové ovládání 

systému8
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Systém má nouzové způsoby, jak deaktivovat bezpečnostní funkce a funkce proti únosu (pomocí 
tlačítka VALET a „tajného piN kódu“) v případě ztráty nebo selhání ovládacích zařízení nebo v případě 
vybití baterie (pokud jí nelze vyměnit nebo nabít).

 před použitím nouzového ovládání zkontrolujte zařízení a řídící zařízení vozidla: zkontrolujte 
baterii, zapněte zařízení v souladu s návodem (je-li třeba).

pokud pracují všechna zařízení správně, proveďte diagnostiku vozidla: zkontrolujte řídicí zařízení 
vozidla, nabití akumulátoru, polohu řadící páky - převodovky a informace na přístrojové desce.

! SyStém lze ovládat z telefonU pomocí příkazů dtmf:
0* – deaktivace systému.
998*xxxх – deaktivute autoriZační ZaříZení (funkce imobiliZér a anti-Hijack), kde хххх je „tajný pin kód“ napsaný na 
plaStové kartě majitele pod ochrannoU vrStvoU.
1*– aktivace systému.
888* – aktivute autoriZační ZaříZení (funkce imobiliZér a anti-Hijack).

! před poUžitím noUzových fUnkcí Si přečtěte poStUp zadávání pin kódU.

Zadání PIN kódu
Kód může být zadán pouze tehdy, když je řídící jednotka napájena a zapalování je vypnuté. piN kód lze 
zadat pomocí externího tlačítka nebo tlačítka VALET na řídící jednotce. zadávání číslic a správný vstup 
je indikován externím LED nebo LED umístěným na indikátoru jednotky.

• Zadejte první číslici • Stiskněte tlačítko kolikrát, jaká je hodnota první číslice. pauzy mezi stisky 
nesmí překročit 1 sekundu. Každé stisknutí bude potvrzeno oranžovým bliknutím LED diody. po pauze 
delší jak 1 sekundu, krátký zvukový signál a bliknutí LED diody červeně potvrdí zadání první číslice. poté 
můžete zadat další číslici.

• Zadejte druhou číslici • Stiskněte tlačítko kolikrát, jaká je hodnota druhé číslice. pauzy mezi stisky 
nesmí překročit 1 sekundu. Každé stisknutí bude potvrzeno oranžovým bliknutím LED diody. po pauze 
delší jak 1 sekundu, krátký zvukový signál a bliknutí LED diody červeně potvrdí zadání druhé číslice. poté 
můžete zadat další číslici.

• Zadejte třetí číslici • Stiskněte tlačítko kolikrát, jaká je hodnota třetí číslice. pauzy mezi stisky 
nesmí překročit 1 sekundu. Každé stisknutí bude potvrzeno oranžovým bliknutím LED diody. po pauze 
delší jak 1 sekundu, krátký zvukový signál a bliknutí LED diody červeně potvrdí zadání číslice číslice. poté 
můžete zadat další číslici.

• Zadejte čtvrtou číslici • Stiskněte tlačítko kolikrát, jaká je hodnota třetí číslice. pauzy mezi stisky 
nesmí překročit 1 sekundu. Každé stisknutí bude potvrzeno oranžovým bliknutím LED diody. Správný 
vstup bude potvrzen řadou zelených a červených bliknutí kontrolky LED.
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Nouzová deaktivace

V případě, že systém nemůžete deaktivovat jako obvykle, použijte tlačítko VALET a „Tajný piN kód“ 
napsaný na plastové kartě majitele (viz. část „obecné informace“):
• Je-li vaše auto zamknuté, odemkněte ho originálním klíčem. Věnujte pozornost signálům sirény a 

ujistěte se, že je vypnuté zapalování a zadejte „tajný piN kód“ (viz. popis výše uvedeného postupu). 
pokud nejsou slyšet žádné zvuky sirény nebo blikání LED, zkontrolujte baterii. Není možné zadat 
„tajný piN kód“, pokud není k dispozici napájení ...

• Systém bude v případě správného zadání kódu piN deaktivován. potvrdí to řadou zelených a 
červených záblesků LED indikátoru, sérií zvukových signálů - 4 pípnutí sirény a 4x zablikají světla.

• V případě nesprávného zadání piN kódu zůstane systém v předchozím stavu. indikátor bude 
signalizovat nesprávné zadání dlouhým červeným rozsvícením LED diody. pokus o nový vstup lze 
provést po 5 sekundách.

• Nouzová deaktivace je ekvivalentní normálnímu způsobu deaktivace. proto pro provoz systému 
nejsou nutné žádné další akce.

Nouzové ovládání imobilizéru

Tato část popisuje, jak deaktivovat a aktivovat funkce „kódovaný imobilizér“ a funkce ochrany 
proti krádeži (imobilizér a Anti-Hi-jack), které používají autorizační tag, dálkové ovládání nebo mobilní 
telefon jako autorizační zařízení majitele.

  

! chcete-li dočaSně deaktivovat fUnkci imobilizér nebo kódovavý imobilizér (pin-to-drive), zapněte zapalování, když 
je SyStém deaktivován. zadejte “tajný pin kód” z plaStové karty majitele. fUnkce imobilizérU bUdoU deaktivovány v 
okamžikU vypnUtí zapalování.

Nouzova aktivace / deaktivace funkcí imobilizér / validátor
Nouzové ovládání funkcí proti odcizení je možné pouze v případě, že je systém deaktivován, 

zapalování je vypnuté, servisní režim je deaktivován, akumulátor vozidla je nabitý. zadejte „tajný piN 
kód“, abyste systém uvedli do programovacího režimu.

! do programovacíHo režimu můžete vstoupit pomocí „servisníHo pin kódu “ (výcHoZí Hodnota je 1-1-1-1).
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1. Nouzová aktivace / dektivace funkce imobilizéru
po vstupu do programovacího režimu stiskněte 15x tlačítko VALET. pauzy mezi stisky by neměly 

překročit 1 sekundu. Každé stisknutí bude potvrzeno oranžovou LED diodou. Systém potvrdí vstup do 
levelu č. 15 červenými záblesky LED a krátkými signály sirény / bzučáku. 
• Deaktivace imobilizéru: po vstupu do programovací úrovně bude indikátor LED svítit zeleně. Systém 

bude čekat 10 sekund na zadání tajného piN kódu. zadejte tajný piN kód, který je napsán na plastové 
kartě majitele. pokud není piN kód zadán do 10 vteřin nebo je-li vstup nesprávný, siréna zazní 1x, 
LED dioda vydá sérii červeno/zelench bliknutí a systém se vrátí do programovacího menu. Systém 
potvrdí deaktivaci dvěma zvukovými signály sirény, dlouhým rozsvícení červeně LED diodou a řadou 
signálů pípání. poté se systém vrátí do programovacího menu. zapněte zapalování a pak vypněte 
režim programování. imobilizér bude deaktivován.

• Aktivace imobilizéru: LED dioda svítí červeně a po vstupu do programovací úrovně zazní zvukový 
signál. Systém bude čekat na akci. Jedním stisknutím tlačítka VALET aktivujte funkci imobilizéru. 
Systém potvrdí aktivaci jedním krátkým zvukovým signálem sirény / bzučáku a zelenou LED diodou. 
zapněte zapalování a pak vypněte režim programování. Aktivuje se imobilizér.

2. Nouzová aktivace / deaktivace funkce validátor (pin-to-drive).
po vstupu do programovacího režimu stiskněte 13x tlačítko VALET. pauzy mezi stisky by neměly 

překročit 1 sekundu. Každé stisknutí bude potvrzeno oranžovou LED diodou. Systém potvrdí vstup do 
levelu č. 13 červenými záblesky LED a krátkými signály sirény / bzučáku. 
• Deaktivace validátoru: po vstupu do programovací úrovně bude indikátor LED svítit zeleně. Systém 

bude čekat 10 sekund na zadání tajného piN kódu. zadejte tajný piN kód, který je napsán na plastové 
kartě majitele. pokud není piN kód zadán do 10 vteřin nebo je-li vstup nesprávný, siréna zazní 1x, 
LED dioda vydá sérii červeno/zelených bliknutí a systém se vrátí do programovacího menu. Systém 
potvrdí deaktivaci dvěma zvukovými signály sirény, dlouhým rozsvícením červené LED diody a 
řadou signálů pípání. poté se systém vrátí do programovacího menu. zapněte zapalování a pak 
vypněte režim programování. Validátor bude deaktivován.

• Aktivace validátoru: LED dioda bude svítit červeně a po vstupu do programovací úrovně zazní 
zvukový signál. Systém bude čekat na akci. Jedním stisknutím tlačítka VALET aktivujte funkci 
validátor. Systém potvrdí aktivaci jedním krátkým zvukovým signálem sirény / bzučáku a zelenou 
LED diodou. zapněte zapalování a pak vypněte režim programování. Aktivuje se funkce validátor.


