InCarBlue - Rablásgátló Bluetooth azonosítással
Használati utasítás

Bekapcsolás
A védelmi rendszer automatikusan bekapcsolódik, amikor Ön elhagyja gépjárművét.
Kikapcsolás
A védelmi rendszer automatikusan kikapcsolódik, amikor Ön megközelíti gépjárművét.

Leállítás-Riasztás funkció
A gépkocsi elhagyásakor mindig tartsa magánál telefonkészülékét! Illetéktelen behatolás vagy
használat esetén a következő funkciók aktiválódnak:
•
•
•

A gépkocsi irányjelzői villognak, az utastérben intenzív hangjelzés hallható,
figyelmeztetve a vezetőt és a forgalom résztvevőit 45 másodpercig.
A jármű gyári kürtje hangjelzést ad, egy időben megtörténik a jármű leállítása.
A leállítást követően a kürt 5 percig hangjelzést ad, az irányjelzők 30 percig villognak a
könnyebb felderítés érdekében.

Szerviz üzemmód
A rendszer az alábbiak szerint szerviz üzemmódba kapcsolható, ha a járművet szervizbe viszi:

•
•
•
•
•

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, ami megfelel „PIN 2„ kódja
első számjegyének.
A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását.
A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént.
Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. ( Ha véletlenül elrontotta a
PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel. )
Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor, egy csipogás
hallható.

A jármű párosított telefonkészülék nélkül is indítható és használható, ameddig ki nem kapcsolja az
üzemmódot. A rendszer a szerviz módot két másodpercenként rövid csipogással jelzi az utastérben,
bekapcsolt gyújtáson.
A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.
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Szerviz üzemmód kikapcsolása:
•
•
•

Kapcsolja be a gyújtást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, eközben
kapcsolja ki a gyújtást.
Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.

Telefonkészülékek és Android Wear eszközök Párosítása
A védelmi rendszer használatához párosítsa fel a telefonkészülékeket és Android Wear eszközöket,
amiket a gépkocsi jogos használatához kíván társítani:

•
•

Lépjen be a PIN 2 kóddal védett Beállítás Üzemmódba. ( Gépelje be a PIN 2 kódot gyújtás
nélkül, majd még egyszer gyújtáson)
Telefonkészülékein vagy Android Wear eszközein kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást
és keressen Új Eszközöket. (A menük használata készülékenként eltérő lehet)
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•

Válassza ki az InCarBlue eszközt és adja meg a párosításhoz az „1234„ PIN kódot.

•

Kattintson a Párosítás ablakra.

A készülékek párosítása megtörténik, iPhone készülékeknél kattintsunk az OK gombra a „Kapcsolat
sikertelen” rendszer üzenetnél. Két rövid hangjelzés jelzi a párosítás sikerességét. Bizonyos
készülékek kérhetik az „Automatikus kapcsolódás” engedélyezését, engedélyezzük azt.
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Beállítás Üzemmód kikapcsolása a párosítás után:
•
•
•

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, eközben
kapcsolja ki a gyújtást.
Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.
A védelmi rendszer használatra kész.

Összes párosított készülék törlése
•
•
•

Nyomja le kétszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.
Egy hosszú sípolást hall, az összes párosított készülék törlődik.
Ezután lehetősége van új készülékeket párosítani, amíg a Beállítás Üzemmód aktív.

Vészkiiktatás

A rendszer az alábbiak szerint kapcsolható ki, ha nem áll rendelkezésre párosított telefonkészülék:

•
•
•
•
•

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, ami megfelel „PIN 1„kódja
első számjegyének.
A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását.
A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon
a következő három számjeggyel is.
A rendszer kikapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor. (Ha véletlenül
elrontotta a PIN1 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel).
A jármű indítható és használható a gyújtás első kikapcsolása után 5 percig.

A PIN 1 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.
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