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Bevezetés
Gratulálunk! Az Ön járművét a GALAXY 313/C passzív, transzponderes indításgátló védi. Amint
azt hamarosan látni fogja, ez nagyon könnyen használható rendszer, amely nagyfokú biztonságot
ötvöz egy teljesen automatikusan élesedő és kioldó művelettel.
Ugyanúgy kell működtetni a járművet, mint egyébként és a rendszer biztosítja a többit. Ha vezetni
akarja a kocsiját, csak indítsa be a motort és menjen. Nem kell gombokat nyomogatni, kódszámokat
megjegyezni. Ha elért a célállomásra, állítsa le a motort. 30 másodperccel később az indításgátló
automatikusan élesít, vagy pedig azonnal, ha kinyitja az ajtót. Az önélesítés ideje alatt a kijelző
gyorsan villog, ha már beélesített, akkor lassan kezd villogni.

Hogyan működik
A GALAXY 313/C kódolt jelzést küld a kulcskarikáján lévő transzponderhez. Ez a jel működteti a
transzpondert (nem kell hozzá elem), amely aztán válaszol a saját titkos kódjával (1 kód a 264
lehetséges kódok közül). Az indításgátló automatikusan keresni kezdi a jelet az első 60
másodpercben a vezető ajtajának kinyílása vagy a gyújtás bekapcsolása után. Amikor a helyes
kódot olvassa be, a LED kialszik. A motort be lehet indítani. Mindez annyi idő alatt zajlik le,
amennyi idő alatt normális esetben be lehet indítani egy autót.
Ha azonban valaki a transzponder nélkül próbálná meg beindítani a járművet, akkor a motor nem
indul. Csak Ön és az Ön transzpondere képes beindítani a motort. A transzponder elem nélkül
működik, nincs benne mozgó alkatrész, a kódját sosem felejti el, vízálló, ütésálló és nem másolható.
A csomagban gyárilag két transzponder található, amelyet a rendszerhez kódoltak. Minden egyes
egység maximum 5 transzpondert tud olvasni.
Csak egy transzpondert tegyünk a gyújtáskulcshoz. Bármelyik transzponderrel lehet működtetni a rendszert.

A GALAXY 313/C beélesítése:
Vegye le a gyújtást, a LED gyorsan villog 30 mp-ig, vagy nyissa ki az ajtót, a LED lassú villogása,
jelzi a beélesítést.
A GALAXY 313/C kioldása:
Amikor beszáll a járműbe és a transzponder beér az antenna hatósugarába, az indításgátló
vezérlésében levő központi agy leolvassa a kódot (egyet a 264 kódvariációból) és kioldja a rendszert,
a LED gyorsan villog (kialszik, amíg a gyújtás rá van kapcsolva) és be lehet indítani a motort a
szokásos módon.
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