User Manual
Central locking system
PNI 288
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OPERATING INSTRUCTIONS
1. Lock doors: press the
be locked.
2. Unlock doors: press the
will unlock.

key on the remote, warning lights will blink once and the doors will

key on the remote, warning lights will blink twice and the doors

3. Car locate: when the door are locked, press the
key on the remote to locate the car in a
parking lot, warning lights will blink 5 times and doors will remain locked.
4. Remote trunk release: press the
open. (if the car has the option)

key on the remote and the trunk will unlock or pop

5. Timing options:
a) Position 1 means 0.5 seconds for electric central locking system.
b) Position 2 means 3.5 seconds for pneumatic central locking system.
Factory setting is position 1.
6. Memorising a remote:
a) Press the programming button on the command unit, warning light will turn on, then press
a key on the remote to memorise the remote, warning lights will turn of to confirm.
b) Repeat the procedure for every other remotes (maximum 6 remotes)
7. Delete remotes: press the programming button on the command unit for 3 seconds, warning
lights will blink 5 times to confirm deleting all the remotes.
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CONNECTION DIAGRAM

OPERATING MODES
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Manual de utilizare
Modul inchidere centralizata
PNI 288
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Blocare portiere: apasati o data butonul
clipi o data si portierele se vor incuia.

de pe telecomanda, luminile de semnalizare vor

2. Deblocare portiere: apasati o data butonul
vor clipi de 2 ori si portierele se vor descuia.

de pe telecomanda, luminile de semnalizare

3. Localizare masina: cand portierele sunt blocate apasati butonul
de pe telecomanda pentru
a va localiza masina, luminile de semnalizare vor clipi de 5 ori si portierele se vor incuia din nou.
4. Deschidere portbagaj din telecomanda: apasati butonul

de pe telecomanda

5. Optiuni temporizare:
a) Pozitia 1 reprezinta 0.5 secunde pentru inchiderea centralizata electrica
b) Pozitia 2 reprezinta 3.5 secunde pentru inchiderea centralizata pneumatica
Setarea din fabrica este pe pozitia 1.
6. Memorarea unei telecomenzi:
a) Apasati butonul de programare de pe modulul de control, luminile de semnalizare se vor
aprinde, apoi apasati un buton de pe telecomanda pentru a o memora, luminile de
semnalizare se vor stinge pentru a confirma memorarea
b) Repetati procedura pentru fiecare telecomanda in parte (maxim 6 telecomenzi)
7. Stergerea telecomenzilor din memorie: apasati butonul de programare de pe modulul de
control timp de 3 secunde, luminile de semnalizare vor clipi de 5 ori confirmand stergerea tuturor
telecomenzilor din memorie.
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DIAGRAMA DE CONEXIUNI

MODURI FUNCTIONARE
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Felhasználói kézikönyv
Központi zár módul
PNI 288
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. 1. Ajtózár: Nyomja meg egyszer a gombot
villognak, és az ajtók zárva lesznek.
2. Ajtó feloldása: nyomja meg egyszer a gombot
villogni fognak, és az ajtók kinyithatók.

a távvezérlőn a jelzőlámpák egyszer

a távvezérlőn a jelzőlámpák kétszer

3. Az autó elhelyezkedése: ha az ajtók zárva vannak, nyomja meg a gombot
a távirányítóról
az autó megtalálásához, a jelzőlámpák ötször villognak, és az ajtók újra be lesznek zárva.
4. Nyissa ki a csomagtartót a távirányítóból: nyomja meg a

gombot.

5. Időzítési lehetőségek:
a) Az 1. pozíció 0,5 másodpercet jelent a központosított elektromos zárhoz
b) A 2. pozíció a központosított pneumatikus reteszelés 3,5 másodperce
A gyári beállítás az 1. pozícióban van.
6. Mentse el a távvezérlőt:
7. a) Nyomja meg a vezérlőmodul programozó gombját, a jelzőfények világítani fognak, majd
nyomja meg a távvezérlő gombját a tároláshoz, a jelzőlámpák kialszanak, hogy megerősítsék a
memorizálást
c) Ismételje meg az eljárást minden távvezérlőn (legfeljebb 6 távvezérlő)
8. Távolítsa el a távvezérlőket a memóriából: nyomja meg a vezérlőmodul programozó
gombját 3 másodpercig, a jelzőlámpák ötször villognak, megerősítve, hogy a memóriában lévő
összes távirányító.
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CSATLAKOZÁSI DIAGRAM

FUNKCIÓSMÓDOK
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