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КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Керівництво з експлуатації та монтажу  1 шт.
2. Індивідуальна картка власника  1 шт.
3. GPS маяк-трекер 1 шт.
4. Основний кабель 1 шт.
5. Елементи кріплення 1 шт.
6. Упакування 1 шт.
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ПPИMITKA! BИPOБНИК ЗAЛИШAЄ ЗA COБOЮ ПPAВO БEЗ OПOВIЩEННЯ 
CПOЖИВAЧA ЗМIНЮВAТИ КOМПЛEКТAЦIЮ ТA КOНCТPУКЦIЮ ВИPOБIВ ДЛЯ 
ПOЛIПШEННЯ ÏX ТEXНIЧНИX ТA EКCПЛУAТAЦIЙНИX ПAPAМEТPIВ.
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Bбyдoвaнa антена 2.4 GHz, протокол Bluetooth 5.0 – підтримка
мобільного додатка Pandora NAV BT, підтримка додаткових пристроїв
(див. розділ «Додаткові пристрої»).

Bбyдoвaний 3D-акселерометр (цифровий датчик руху/
нахилу) – функції «Дозвіл активації за акселерометром», «Тривога за
рухом» і «Демонтаж».

Iндикaтop «LED» (індикатор червоного світіння) – відображен-
ня стану режимів і функцій.

Кнопка «VALET» – налаштування й активація пристрою.

Вбудований акумулятор – забезпечує роботу в режимі «Авто-
номного маяка».

3oвнiшнe живлення 12-24В – забезпечує роботу в режимі  «Постій-
ного з’єднання».

Вхід запалювання – під час увімкнення запалювання забезпечує
роботу функції «Трекінг» і заряд вбудованого акумулятора (необхідне 
підключення зовнішнього живлення).

Програмований канал – робота в якості LIN (керування підігрівачем
Webasto, Eberspacher) або аналогового входу/виходу.

Кнопка
VALET

Індикатор LED

Роз’єм

OCOБЛИBOCTI

Вбудований LTE-модуль (4G/3G/2G | GPS/GLONASS)  – підтрим-

Вбудований слот nano-SIM – робота з СІМ-картою nano-SIM*.

ка інтернет-сервісу pandora-on.com і мобільного додатку Pandora 
Connect, визначення LBS і GPS/GLONASS координат, СМС-керування 
й оповіщення, інтернет-повідомлення PUSH, автоматична корекція 
дати й часу за UTC.

*  фират орп яіцамрофнІ .атрак-МІС анчорівереп   анелвонатсв йіртсирп У
надається в комплекті пристрою, номер телефону оператора мобільного 
зв’язку розміщений під захисним шаром на «Індивідуальній картці 
власника». За необхідності, комплектна СІМ-карта може бути замінена на 
власну з бажаним оператором мобільного зв’язку.
Для коректної роботи GSM функціоналу власнику необхідно стежити за 
статусом/балансом на номері телефону маяка-трекера відповідно до умов 
підключеного тарифного плану оператора мобільного зв’язку. Якщо номер 
телефону заблокований або несправний, то GSM буде не доступний.
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Iндивiдyaльнa кapткa влacникa

• LOGIN/Логін  – містить десять цифр.  
Потрібний для додавання маяка- 
трекера до облікового запису. 
• PASS/Пароль – містить вісім  
знаків (може містити цифри, 
латинські великі й малі літери). 
Потрібний для додавання маяка- 
трекера до облікового запису.
• № телефону cиcтeми – номер  
телефону СІМ-карти, вбудованої 
в маяк-трекер (опис тарифу 
див. в комплекті).
• PIN - не використовується.

PEЖИMИ TA ФУHKЦIÏ

                        +38 ххх-ххх-хх-хх

1070000000   /   Y34aC4vJ

LOGIN                       /         PASS

PIN                № телефону системи

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ. ЯКЩО ЗАХИСНИЙ ШАР КАРТИ БУВ ВИДАЛЕНИЙ 
(ПОРУШЕНИЙ) СПЕЦІАЛІСТОМ, ЯКИЙ ПРОВОДИВ МОНТАЖ, ТО ПЕРЕВСТАНОВЛЕННЯ 
ПРИСТРОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЦИМ ЖЕ ПРАЦІВНИКОМ.

ВИКЛЮЧІТЬ МОЖЛИВІСТЬ ДОСТУПУ ДО КАРТКИ ТРЕТІХ ОСІБ. 
НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ У ЦІЛІСНОСТІ 
ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 

Tpaнcпopтyвaння – режим активний з моменту виготовлення 
маяка-трекера, призначений для зниження енергоспоживання під 
час зберігання. Перехід у робочий режим «Постійного з’єднання» 
або «Автономного маяка» здійснюється після підключення 
основного живлення та запису основного або додаткового номера 
телефону. У разі видалення всіх телефонних номерів і вимкнення 
основного живлення маяк-трекер повертається у режим 
«Транспортування».

Пocтiйнe з’єднaння - основний режим, призначений для 
роботи від зовнішнього живлення 12-24B і входу запалювання. У 
цьому режимі маяк-трекер знаходиться в стані постійного зв'язку з 
телеметричними сервісами, підтримується постійне з'єднання за 
Bluetooth-інтерфейсом.

•  Трекінг - автоматична функція постійного з'єднання, дозволяє 
постійно визначати поточні координати з відображенням шляху 
переміщення в телеметричних сервісах. Функція вмикається під час 
появи статусу запалювання і вимикається під час зникнення.

• Тривога за рухом - функція постійного з'єднання, що 
налаштовується, дозволяє фіксувати рух для формування 
тривожного оповіщення власника (тривожне оповіщення не 
формується під час фіксації руху в присутності радіоміток і 
мобільного пристрою). Функція вмикається віддалено 
користувачем за допомогою інтернет-сервісу.

BИДAЛЯЙTE 3AXИCHИЙ ШAP КАРТИ OБEPEЖHO, HE 3ACTOCOBУЙTE 
ГOCTPИX ПPEДMETIB, ЩOБ HE ПOШKOДИTИ 3A3HAЧEHУ ПIД 3AXИCHИM 
ШAPOM IHФOPMAЦIЮ.

IHФOPMAЦIЯ НА IHДИBIДУAЛbHІЙ KAPTЦІ УНІКАЛЬНА. У РАЗІ ЇЇ ВТРАТИ АБО ПОШКО- 
ДЖЕННЯ НЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДНОВЛЕННЮ АБО ЗМІНІ
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• Демонтаж - автоматична функція постійного з'єднання, дозволяє 
за наявності зовнішнього живлення відстежувати переворот 
маяка-трекера для формування тривожного оповіщення власника.

• Тривога щодо зниження напруги - автоматична функція 
постійного з'єднання, дозволяє відстежувати вимкнення 
зовнішнього живлення для формування тривожного оповіщення 
власника.

• Заряд вбудованого акумулятора - автоматична функція 
постійного з'єднання, дозволяє зарядити вбудований акумулятор. 
Функція вмикається під час появи статусу запалювання і 
вимикається під час зникнення (необхідне підключення зовнішнього 
живлення).

Автономний маяк - додатковий режим, призначений для роботи 
від вбудованого акумулятора під час вимкненого зовнішнього 
живлення. В цьому режимі маяк-трекер виходить на зв'язок за 
заданим у налаштуваннях періодом часу. Під час виходу на зв'язок 
маяк-трекер визначає поточний стан і місце розташування, 
встановлює зв'язок з телеметричними сервісами, передає та 
приймає СМС-повідомлення.

• Періодичність увімкнення/Час увімкнення - функція автономного 
маяка, що налаштовується, дозволяє в заданий час або із заданою 
періодичністю виходити маяку-трекеру на зв'язок. Налаштування 
функції здійснюється користувачем за допомогою інтернет-сервісу.   

• Дозвіл активації по акселерометру/Таймаут блокування активації 
по акселерометру – алаштована функція автономного маяка, яка 
дозволяє фіксувати рух виходу на зв'язок маяка-трекера. 
Налаштування функції здійснюється користувачем за допомогою 
інтернет-сервісу.

• Стеження/Час роботи - керована функція автономного маяка, 
дозволяє визначати поточні координати з відображенням шляху 
переміщення в телеметричних сервісах. Керування функцією 
здійснюється користувачем за допомогою телеметричних сервісів 
і/або СМС-повідомлення.

Режим технічного обслуговування (ТО) - додатковий режим, 
призначений для вимкнення програмованого каналу (підігрівача, 
аналогового входу/виходу) і тривожних оповіщень під час 
проведення технічних робіт з транспортним засобом.
Увімкнення й вимкнення режиму здійснюється користувачем за 
допомогою інтернет-сервісу за командою «Увімкнення режиму ТО» 
і «Вимкнення режиму ТО». Якщо в маяку-трекері записані радіомітки 
або мобільний пристрій та ввімкнені функції «Дозволити 
використовувати телефон в якості мітки» та/або «Дозволити 
використовувати мітки», то ввімкнення режиму здійснюється тільки 
у присутності радіомітки або мобільного пристрою в зоні 
маяка-трекера. 

ПICЛЯ BBIMKHEHHЯ ФУHKЦIÏ «CTEЖEHHЯ», ЗА УМОВИ 
ЗНАХОДЖЕННЯ У PEЖИMI «ABTOHOMHОГО MAЯKА», ФУHKЦIЯ 
АКТИВУЄТЬСЯ ЛИШE ПICЛЯ HACTУПHOГO BИXOДУ  MAЯKA-
TPEKEPA HA 3B’ 3OK.
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IHTEPHET-CEPBIC I MOБIЛЬHИЙ ДOДATОК

Фyнкцiï Haтиcнeння нa кнoпкy 
«VALET»

Cвiтiння  iндикaтopa        
«LED» зa yтpимaння        
кнопки

Aктивaцiя Утpимaння кнопки 3 сек. 3 кopoткi cпaлaxи

Bидaлeння мoбiльнoгo 
пpиcтpoю Утpимaння кнопки 6 сек. 6 коротких cпaлaxiв

Oнoвлeння «ПЗ» Утpимaння кнопки 
более 10 сек.

9 коротких cпaлaxiв +  
пoдaльшe плaвнe 
мepexтiння

Сигнали iндикaтopa LED

Функції кнопки VALET

Доступне Bluetooth-підключення

Завантаження даних до інтернет-сервісу

Визначення GPS-координат

Доступний для запису основного 
номера телефону

Доступний для вхідного виклику 

Вхідний виклик

Увімкнений режим стеження

Iнтepнeт-cepвic pandora-on.com дocтyпний зa пocилaнням: 
https://pandora-on.com
Мобільний дoдaтoк  Pandora Connect дocтyпний для скачування -

у відповідному мaгaзинi дoдaткiв:

App Store (iOS);
Google Play (Android).

Bикopиcтoвyйтe QR-кoд для
швидкoгo пoшyкy мoбiльниx
дoдaткiв!

Активація - функція по черзі вмикає інтерфейси маяка-трекера 
для зміни його параметрів і налаштувань.

Видалення мобільного пристрою - видалення раніше записаного 
мобільного пристрою з пам'яті маяка-трекера.

Оновлення «ПЗ» - оновлення програмного забезпечення 
маяка-трекера через Bluetooth-з'єднання.

Перед застосуванням інтернет-сервісу та мобільного додатку 
необхідно створити власний обліковий запис (зареєструватися), 
увійти до облікового запису за створеними даними (адресою 
електронної пошти та обраним паролем) і додати маяк-трекер 
(увести дані «Індивідуальної картки власника»).
    Для створення облікового запису увійдіть до інтернет-сервісу або 
відкрийте мобільний додаток і пройдіть процедуру - «Реєстрація».

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ 
СПОЖИВАЧА ВНОСИТИ ЗМІНИ В ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛ 
ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСА ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ.
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MOБlЛЬHИЙ ДOДATOK PANDORA NAV BT

3aпиc/видaлeння мoбiльнoгo тeлeфoнy

Здійснюючи процедуру реєстрації, Ви створюєте дані профілю 
для входу в інтернет-сервіс і мобільний додаток: «ЛОГІН» – 
зазначена адреса електронної пошти, «ПАРОЛЬ» – зазначене 
слово або набір знаків. Після завершення процедури на 
зазначену Вами адресу електронної пошти буде надіслано лист із 
посиланням для підтвердження, реєстрація буде завершена після 
переходу за цим посиланням.

Увійдіть на сайт або мобільний додаток під зазначеними даними 
(адресою електронної пошти та обраним паролем). У вікні 
«Виберіть пристрій» у відповідних полях уведіть логін і пароль, 
зазначені на «Індивідуальній картці власника», придумайте назву 
для транспорту й натисніть «Додати». Після додавання пристрою 
активуються функції керування й отримання інформації про стан 
маяка-трекера.

Мобільний додаток Pandora NAV BT – це засіб для швидкого 
налаштування й оновлення програмного забезпечення. Зв’язок 
між мобільним пристроєм і маяком-трекером здійснюється через 
Bluetooth-з’єднання лише з тим мобільним пристроєм, який 
зафіксований у пам’яті маяка-трекера.

Мобільний додаток Pandora NAV BT доступний для завантажен- 
ня у відповідному магазині додатків: Google Play (Android). 

• Для запису мобільного пристрою в пам’ять маяка-трекера 
виконайте такі дії:

- у мобільному пристрої увімкніть Bluetooth-з’єднання та 
відкрийте заздалегідь установлений додаток Pandora NAV BT;

- на маяку-трекері затисніть та утримуйте кнопку «VALET» до 
появи трьох червоних спалахів світлового індикатора «LED» 
(3 секунди), після третього спалаху відпустіть кнопку, маяк-трекер 
увімкне Bluetooth-з’єднання для зв’язку з мобільним пристроєм; 

- у пошуковому вікні програми відобразиться назва маяка- 
 трекера (NAV-12), натисніть на неї та введіть ПІН-код сполучення 
0-0-0-0-0-0 (шість нулів), для завершення запису підтвердіть уве-  
дення ПІН-коду.

• У разі необхідності видалення мобільного пристрою з пам’яті 
маяка-трекера, затисніть та утримуйте кнопку «VALET» до шостого 
червоного спалаху світлового індикатора «LED» (6 секунд), після

ВИДАЛЯЙТЕ ЗАХИСНИЙ ШАР НА «ІНДИВІДУАЛЬНІЙ КАРТЦІ 
ВЛАСНИКА» З ОБЕРЕЖНІСТЮ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ГОСТРИМИ 
ПРЕДМЕТАМИ, ЩОБ НЕ ПОШКОДИТИ ПРИХОВАНУ ПІД 
ЗАХИСНИМ ШАРОМ ІНФОРМАЦІЮ.
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шостого спалаху відпустіть кнопку – маяк-трекер видалить раніше 
записаний мобільний пристрій.

ХХХХ*PIN*YYYY* - зміна «Сервісного ПІН-коду», виконання команди 
можливе лише із запрограмованого номера, де
ХХХХ – поточне значення (заводське значення коду  1-1-1-1), 
YYYY – нове значення 

XXXX*666* – увімкнення режиму «Стеження» на попередньо запла-
нований час роботи або до моменту вимкнення командою 999*

ХХХХ*999* - вимкнення режиму «Стеження».

ХХХХ*ALARM*YYY* - налаштування періодичності активації зв’язку, 
де YYY – годинне значення від 001 до 168.

ХХХХ*500* - запит GPS/ГЛОНАСС-координати.

ХХХХ*100*KEPУBAHHЯ 3A ДOПOMOГOЮ CMC-ПOBІДOMЛEHЬ  - запит балансу.

Маяк-трекер може отримувати та виконувати команди, подані у 
формі СМС-повідомлень. Отримання команд і їх виконання 
здійснюється в режимах «Постійного з’єднання», «Автономного 
маяка». Для захисту маяка від сторонніх повідомлень кожна 
команда містить чотиризначний «Сервісний ПІН-код» – ХХХХ 
(заводське значення коду 1-1-1-1).

У БІЛЬШOCTІ OПEPATOPІB MOБІЛЬHOГO 3B’Я3KУ TEPMІH 
3БEPІГAHHЯ CMC-ПOBІДOMЛEHЬ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 24 ГOДИHИ.

НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ЗМІНИТИ ЗАВОДСЬКЕ 
ЗНАЧЕННЯ «СЕРВІСНОГО ПІН-КОДУ». ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ АБО 
ЗАПИШІТЬ ЗМІНЕНИЙ ПІН-КОД, ВИКЛЮЧТЕ МОЖЛИВІСТЬ 
ДОСТУПУ ДО КОДУ ТРЕТІХ ОСІБ.

ДЛЯ ПЕРЕЗАПИСУ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ НЕОБХІДНО ВИДАЛИТИ 
РАНІШЕ ЗБЕРЕЖЕНЕ BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ В НАЛАШТУВАННЯХ 
МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ І МАЯКА-ТРЕКЕРА.
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МОНТАЖ

Загальні вимоги до монтажу

Кнопка
VALET

Cлот
nano-SIM

Індикатор LED

Pоз’єм

Антена 2,4 GHz
(Bluetooth 5,0)

Антена GSM
(4G LTE/3G/2G)

Антена GNSS

РОЗТАШУВАННЯ MAЯKA-TPEKEPA

(GPS/GlONASS)

Елeмeнт
кpіплeння

ВСТАНОВЛЕННЯ, НАЛАШТУВАННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЯКА-
ТРЕКЕРА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ ФАХІВЦЯМИ.

МАЯК-ТРЕКЕР РОЗРАХОВАНИЙ ДЛЯ РОБОТИ ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 
ВІД -40 °С ДО +85 °С, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ - КАТЕГОРІЯ IP40.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕКРАНУВАННЯ ВБУДОВАНИХ АНТЕН (НЕ 
МЕНШЕ 20 ММ ВІД МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ).

Перед початком монтажу здійсніть налаштування й оновлення 
маяка-трекера через мобільний додаток Pandora NAV BT (Android). 
Після виконання всіх необхідних налаштувань, утриманням кнопки 
VALET на 6 секунд, видаліть записаний мобільний пристрій і 
запишіть пристрій власника.

• Під час встановлення маяка-трекера необхідно врахувати умови 
для сприятливого прийому та передачі сигналу антен GSM, GNSS, 
2.4GHz (сигнал може проходити через пластик чи скло, проте 
металеві поверхні створюють непереборну перешкоду).
• Маяк-трекер розташовується лицьовою стороною вгору «TOP 
SIDE» (сторона з кнопкою «VALET» і світлодіодним індикатором 
«LED»).
• Для встановлення маяка-трекера використовується комплектний 
елемент кріплення, який має бути жорстко закріплений 
доступними методами (щоб уникнути переміщень та биття 
маяка-трекера під час руху транспорту).
• Маяк-трекер повинен бути встановлений у місцях, що виключають 
потрапляння будь-яких рідин, скупчення конденсату, а також 
підвищеної температури.
• Монтаж маяка-трекера необхідно проводити тільки у разі вимк- 
неного роз'єму.
• З'єднання проводів та їх ізоляція повинні виконуватись відповідно 
до вимог виробника транспорту.



КЕРІВНИЦТВО З  ЕКСПЛУАТАЦІ Ї  ТА  МОНТАЖУ18 19

Опиc дpoтiв

є обов’язковим для підключення.

4 Червоний

3 Чорний

2 Білий

1 Зелений Вхід «3апалювання» 

Пpoгpaмований канал

ЖИВЛЕННЯ 

ЖИВЛЕННЯ 

(+)

100mA (-)

• Під час укладання дротів необхідно уникати їхнього дотику до 
гострих елементів і частин транспорту, що рухаються. Прокладання 
дротів через отвори необхідно здійснювати через спеціальні гумові 
втулки.
• Під час комутації дротів залишайте незначний запас по довжині, 
забезпечуючи достатнє їх провисання, для виключення руйнування 
з'єднань у разі вібрації під час руху транспорту.

№4 | Чepвoний | ЖИBЛEHHЯ +12B/+24B — зовнішнє живлення. Дріт 
під’єднується до надійного провідника транспорту з постійною 
напругою +12B або +24B. Є обов’язковим для підключення

№1 | 3eлeний | Bxiд «3aпaлювaння»  — контроль запалювання. Дріт 
під’єднується до провідника або до електричного контуру замка 
запалювання, де утворюється напруга +12B або +24B при вмиканні 
запалювання і триває до моменту вимкнення. Є обов’язковим для 
підключення.

№2 | Бiлий | Пpoгpaмoвaний канал — контроль/керування додат- 
ковим обладнанням. Налаштування додатку Pandora NAV BT або 
інтернет-сервісу pandora-on.com дозволяють використовувати 
канал за одним з можливих налаштувань:
- робота з передпусковими підігрівачами (Webasto/Eberspacher)
- робота в якості тривожного негативного входу (кінцевика);
- робота в якості негативного виходу 100mA (потенційне керування / 
імпульсне керування / блокування двигуна).

№3 | Чopний | ЖИBЛEHHЯ (-) — зовнішнє живлення. Дріт під’єд- 
нується до надійного провідника або кузова транспорту з 
постійною «масою». Під час монтажу під’єднується в першу чергу,   
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Установлення/заміна SIM-карти Київстар *111#, Водафон *100#, Лайф *111#);

Перед встановленням нової СІМ-карти переконайтеся у її  
працездатності, для цього вставте її в мобільний телефон та перевірте 
наявність підключених послуг: голосовий зв'язок, СМС-повідомлення, 
інтернет-зв'язок. Вимкніть PIN-код на СІМ-карті (якщо є).

1. Вимкніть роз'єм маяка-трекера.
2. Розберіть корпус, викрутивши чотири гвинти.
3. Затисніть та утримуйте кнопку VALET протягом 10 секунд (до 10 

спалахів світлового індикатора LED), відпустіть кнопку (індикатор 
LED почне робити плавні мерехтіння відображаючи режим 
оновлення ПЗ). Протягом хвилини, дотримуючись правильного 
розташування, здійсніть установлення/заміну СІМ-карти. Якщо 
світловий індикатор LED не світиться (вбудований акумулятор 
розряджений), встановлення/заміна СІМ-картки здійснюється без 
обмеження часу.

4. Зберіть корпус і налаштуйте за допомогою додатку Pandora 
NAV BT:
• налаштування телефонів «Номер маяка» — вкажіть новий 
номер встановленої СІМ-картки у форматі +38-xxx-xxx-xx-хx;
• налаштування телефонів «Номер запиту балансу» — вкажіть 
новий номер запиту балансу, який відповідає оператору зв'язку 
(приклад:

• налаштування телефонів (GPRS) «APN», «Ім'я користувача», 
«Пароль» — вкажіть нові дані інтернет-з'єднання (дані для 
операторів зв'язку Київстар, Водафон, Лайф можуть бути заповнені 
автоматично, для цього залиште поля порожніми та збережіть 
налаштування).

КОМПЛЕКТНА СІМ-КАРТА ПРИВ'ЯЗАНА ДО МАЯКА-ТРЕКЕРА
І НЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ З ІНШИМИ ПРИСТРОЯМИ.
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HAЛAШTУBAHHЯ 

Запис основного номера власника 
Запис основного номера власника може здійснюватися трьома 

способами.
1. Запишіть мобільний телефон з попередньо встановленим додат- 

ком Pandora NAV BT у пам’ять маяка-трекера (див. розділ «МОБІЛЬНИЙ   

На момент постачання маяк-трекер перебуває в режимі «Транс- 
портування», вихід з режиму здійснюється автоматично після 
запису основного або додаткового номера телефону.

Налаштування та робота маяка-трекера можливе лише за 
наявності зовнішнього або внутрішнього живлення:

- зовнішнє живлення забезпечує функціонування маяка- трекера 
в режимі «Постійного з’єднання», наявність контролю запалювання 
активує функцію «Трекінг»;

- вбудований акумулятор дає змогу маяку-трекеру перебувати в 
режимі «Автономного маяка» і підключатися до зв’язку один раз на 
добу о 12 годині (заводське значення).

ДОДАТОК PANDORA NAV BT»). Якщо маяк-трекер обірвав 
Bluetooth-з’єднання та активував режим енергозбереження, 
затисніть та утримуйте кнопку «VALET» до трьох червоних спалахів 
світлового індикатора «LED» (3 секунди) – маяк-трекер увімкне 
Bluetooth-з’єднання для зв’язку з мобільним пристроєм. Увійдіть до 
меню програми «Налаштування» – «Телефони», у полі «Номер для 
повідомлень 1» уведіть номер телефону власника у форматі 
+38-ххх-ххх-хх-хх. Після виконання всіх необхідних налаштувань 
запишіть мобільний телефон власника з попередньо встановленим 
додатком Pandora NAV BT у пам’ять маяка-трекера.

2. Здійсніть вхід до інтернет-сервісу pandora-on.com за заздалегідь 
зареєстрованими даними, перейдіть до меню «НАЛАШТУВАННЯ» –
«ПОВІДОМЛЕННЯ», у полі «Основний номер» уведіть номер 
телефону власника у форматі +38-ххх-ххх-хх-хх, після завершення 
введення виконайте збереження налаштувань. Активуйте маяк- 
трекер затисненням та утриманням кнопки «VALET» до трьох 
спалахів (три секунди) світлового індикатора «LED», після третього 
спалаху відпустіть кнопку – упродовж десяти хвилин на 
маяк-трекер будуть передані дані, змінені на сайті.

3. Виконайте активацію маяка-трекера затисненням та утриманням 
кнопки «VALET» до трьох спалахів (три секунди) світлового 
індикатора «LED», після третього спалаху відпустіть кнопку – 
маяк-трекер активує режим налаштувань і впродовж двох хвилин 
буде доступний для виклику (див. спалахи світлового індикатора 
«LED», відповідні режиму «доступний до запису основного номера 
телефону»). Упродовж наданого часу здійсніть виклик з основного 
телефону на номер телефону маяка-трекера. Маяк-трекер 
автоматично запам’ятає номер вхідного дзвінка та завершить 
з’єднання.

ЯКЩО НОМЕРА ТЕЛЕФОНІВ НЕ БУЛИ ВНЕСЕНІ, АБО БУЛИ ВИДАЛЕНІ 
З НАЛАШТУВАНЬ, ТО МАЯК-ТРЕКЕР ЗА ВИМКНЕНОГО ЗОВНІШНЬОГО 
ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕЙДЕ В РЕЖИМ «ТРАНСПОРТУВАННЯ».

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ НАЛАШТУВАННЯ РЕКОМЕНДОВАНО 
ОНОВИТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЯКА-ТРЕКЕРА ЧЕРЕЗ 
МОБІЛЬНЕ ДОДАТОК PANDORA NAV BT.
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ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ

Радіомітки
BT-760 | ВТ-770 | BT-780 –  Індикатор «SEND»

Кнопка
керування

Додаткові периферійні пристрої призначені для доповнення 
маяка-трекера функціями протиугінного захисту (імобілайзера).

Всі пристрої записуються в пам'ять маяка-трекера тільки за допо- 
могою мобільного додатка Pandora NAV BT у кількості: 
радіомітки BT-760/770/780 (3шт.), радіореле BTR-101 (2шт.), радіо- 
модуль RHM-03BT (1шт.)

периферійні пристрої авто- 
матичної авторизації влас- 
власника, призначені для ро- 
боти функцій маяка-трекера 
під час наближення та від- 
далення.

УСТАНОВЛЕННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.

ДЛЯ РОБОТИ РАДІОРЕЛЕ BTR-101 І РАДІОМОДУЛЯ RHM-03BT 
ПОТРІБНО ПІДКЛЮЧИТИ ОСНОВНЕ ЖИВЛЕННЯ І ВХІД ЗАПАЛЮ- 
ВАННЯ НА МАЯКУ-ТРЕКЕРІ.

Функції радіомітки:
• автоматичне керування блокуванням двигуна за допомогою 

радіореле BTR-101 або підкапотного модуля RHM-03BT;
• автоматичне керування замком капота за допомогою підкапот- 

ного модуля RHM-03BT;
• заборона надсилання тривожних повідомлень у разі дозволених 

функцій «Спрацьовування за акселерометром» та «Використо- 
вувати вхід LIN як кінцевик» у присутності радіомітки.

Запис радіомітки:
• у мобільному додатку Pandora NAV BT перейдіть в меню «Пери- 

ферійні пристрої» та натисніть «Увійти до режиму живлення»;
• на радіомітці затисніть та утримуйте кнопку керування до шостого 

червоного спалаху індикатора «SEND»;
• підтвердженням запису стане відображення радіомітки в мобіль- 

ному додатку;
• для запису другої та третьої радіомітки повторіть процедуру утри- 

мання кнопки;
• завершіть запис, натиснувши «Вийти з режиму живлення»;
• увімкніть функцію «Дозволити використання мітки».
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NC - Реле блокування
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Радіомодуль RHM-03BT – периферійний пристрій для 
транспортних засобів з бортовою напругою 12B, призначений для 
керування блокуванням двигуна та керування замком капота з 
урахуванням положення кінцевика.

Радіореле BTR-101  – периферійний пристрій для транспортних 
засобів з бортовою напругою 12B, призначений для керування бло- 
куванням двигуна.

Функції радіореле:
• блокування двигуна під час увімкнення запалювання за відсут- 

ності радіомітки та вимкнення блокування двигуна за наявності 
радіомітки;

• автоматичне блокування двигуна за відсутності зв'язку з маяком- 
трекером за наявності несанкціонованого руху;

 • блокування двигуна з урахуванням або без урахування наявності 
руху (функція «Блокування двигуна за рухом»);

• увімкнення та вимкнення блокування через інтернет-сервіс 
(необхідно призначити програмований канал в якості блокування). 

Запис радіореле:
• підключіть дріт «1» до корпусу транспорту (маси);

• у мобільному додатку Pandora NAV BT перейдіть в меню 
«Переферійні пристрої» та натисніть «Увійти до режиму 
живлення»;

• з'єднайте разом дроти «3» та «4», підключіть їх до постійного 
живлення +12B;

• підтвердженням запису стане відображення радіореле в мобіль- 
ному додатку;

• завершіть запис, натиснувши «Вийти з режиму живлення»;
• від'єднайте дріт «3», підключіть дріт «4» до системи запалювання, 

заізолюйте дроти, що не використовуються.
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Функції радіомодуля:
• закриття замка капота під час вимкнення запалення, відкриття 

замка під час увімкнення та за наявності радіомітки;
• блокування двигуна під час увімкнення запалювання за відсут- 

ності радіомітки та вимкнення блокування двигуна за наявності 
радіомітки;

• автоматичне блокування двигуна за наявності руху у відсутністі 
зв'язку з маяком-трекером;

• блокування двигуна з урахуванням або без урахування наявності 
руху (функція «Блокування двигуна за рухом»);

• автоматичне блокування двигуна у разі втрати зв'язку з маяком- 
трекером (функція «Активація блокування радіореле перед пере- 
ходом у режим сну»).

Запис радіомодуля:
• З'єднайте разом дроти «4 (Зелений)» та «5 (Чорний)», підключіть їх 

до корпусу транспорту (маси);
• у мобільному додатку Pandora NAV BT перейдіть у меню «Пери- 

ферійні пристрої» та натисніть «Увійти до режиму живлення»;
• підключіть дріт «7 (червоний)» до постійного живлення +12B;
• підтвердженням запису стане відображення радіомодуля в мобіль- 

ному додатку;
• завершіть запис, натиснувши «Вийти з режиму живлення»;
• від'єднайте дріт «4 (Зелений)», заізолюйте дроти, що не використо- 

вуються.

Виробник гарантує відповідність охоронно-сервісної системи вимогам ТУ за 
умови дотримання умов експлуатації, монтажу, зберігання, транспортування, 
зазначених у цій інструкції.
Виріб має використовуватися лише відповідно до інструкції з експлуатації та 
монтажу. Можливий лише професійний монтаж виробу в сертифікованих 
інсталяційних центрах. Майстер, який виконував установлення виробу, 
зобов’язаний заповнити свідоцтво монтажу, що міститься в комплекті.
Якщо система вийшла з ладу впродовж гарантійного терміну експлуатації з 
вини заводу-виробника, комплектувальні пристрої системи мають бути 
замінені або відремонтовані силами монтажника (підприємства-виробника 
або організації, яка здійснює комплексне сервісне обслуговування).
Споживач позбавлений права на гарантійне обслуговування у випадках:
- після закінчення гарантійного терміну експлуатації;
- у разі порушення правил монтажу, експлуатації, транспортування та зберіган- 
ня;
- за наявності механічних пошкоджень зовнішніх деталей системи, включаючи 
вплив вогню, аварії, потрапляння всередину агресивної рідини або води;
- за наявності пошкоджень унаслідок неправильного налаштування або регулю- 
вання;
- у разі заміни комплектувальних пристроїв системи на нерекомендовані вироб- 
ником;
- якщо порушено пломбування виробника;
- якщо відсутнє заповнене належним чином свідоцтво монтажу або не заповне- 
ний належним чином гарантійний талон. 
Гapaнтiйний тepмiн eкcплyaтaцiï – 36 мicяцiв з дня пpoдaжy. 
Гарантія не поширюється на елементи живлення, брелоків (міток), що мають 
природно обмежений термін придатності. Ремонт й обслуговування системи 
після закінчення гарантійного терміну здійснюються за рахунок споживача або 
за індивідуальною домовленістю між постачальником/продавцем і споживачем.  
Офіційний термін експлуатації виробу становить 60 місяців з дня виготовлення.
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Ця гарантія не поширюється на елементи живлення, які мають
природний обмежений термін експлуатації.  
Ремонт та обслуговування пристроїв з простроченим гарантійним
терміном здійснюється за рахунок коштів споживача за окремими
договорами між постачальником/установником та  споживачем.
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