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Czerwony
Czarny        Masa

Brązowy Światła pozycyjne
Brązowy Światła pozycyjne

Zielony      Domykanie szyb
Różowy     Otwieranie bagażnika

Niebieski    Wyjście odblokowywanie
Zielony       Wyjście blokowanie
Biały           Wejście blokowania

Biały           Blokowanie
Brązowy     Wejście odblokowywania

Antena

Przycisk samouczenia

Otwieranie bagażnika +/-
( fabrycznie ustawiony + )

Zasilanie +12V

Brązowy     Odblokowywanie

System centralnych zamków
Instrukcja obsługi

VK-LD005

FUNKCJE

Zamykanie            Otwwieranie               Otwieranie bagażnika            Szukanie auta
Wyłączanie syreny

Obsługa

Zamykanie:
Przyciśnij krótko światła mrugną, szybu zostaną automatycznie zakmnięte, wszystkie
drzwi zostaną zamknięte, jeżeli drzwi zamykasz kluczykiem pozostałe drzwi zostaną zamknięte

Otwieranie:
Przyciśnij krótko światła mrugną dwa razy, wszystkie drzwi zostaną otwarte,
jeżeli drzwi kierowcy otwierasz kluczykiem, wszystkie drzwi zostaną otwarte

Szukanie auta:
1. Jeżeli auto jest zakmnięte , przyciśnij światła mrugną 5 razy
2. Przyciśnij krótko światła mrugną 5 razy

Otwieranie bagażnika :
Przyciśnij      lub         lub         i przytrzymaj przez 3 sekundy, światła mrugną 3 razy

Zamykanie szyb:
N funkcja zamykania szyb może być połączona z układem wyłączania silnika.
Kiedy wyłączamy silnik automatycznie zamykane są szyby. Aktywowanie funkcji:
Gdy system jest odblokowany, naciśnij     i      przez 3 sekundy , światła będą mrugać 5 razy.
Przewód sygnałowy będzie podpięty do przewodu wyłączenia silnika.
Po naciśnięciu    , silnik będzie zablokowany, pojazdu nie można uruchomić.
Po naciśnięciu    i      przez 3 sekundy po raz kolejny, światła mrugają 4 razy,
Naciśnij    , szyby  automatycznie się zamkną.

a życzenie klienta

Proces uczenia si uę kod
N yaciśnij i przytrzymaj około przełącznik uczenia kodu , światła zaświecą się,
weszliśmy w stan nauki kodu.
Naciśnij dowolny klawisz na pilocie, światła mrugną raz, oznacza to zakończenie nauki kodu
pierwszego pilota. Proces uczenia się kodu drugiego pilota  jest taki sam jak pierwszego.
Można zaprogramować maksymalnie 4 piloty.
Jeżeli nie przyciśniemy żadnego przycisku przez 5 sekund  stan nauki kodu zostanie zakończony.

Uwaga:
Maksymalnie 4 piloty można używać w tym samym czasie, próba zapamiętania 5 kodu
spowoduje skasowanie pierwszego kodu.

1,5 sekund

Importer :  VOICE KRAFT Leszek Potocki
02-133 Warszawa Al..Krakowska 285

www.VOICEKRAFT.com.pl
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Unia Europejska oraz Europejski Obszar Gospodarczy

Ten symbol oznacz, że zgodnie z dyrektywą WEEE
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać

tego produktu razem  z odpadami
gospodarstwa domowego. Produkt należy
przekazać do wyznaczonego punktu
gromadzenia odpadów, np. firmie, od której
kupowany jest nowy, podobny produkt
lub do autoryzowanego punktu

gromadzenia zużytych sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów
w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na
otoczenie i zdrowie innych względów na niebezpieczne
substancje stosowane w takim sprzęcie.
Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany
sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów

, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem
utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej
dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych.
(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)


