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Jeœli bêdziemy usi³owali za³¹czyæ autoalarm z uchylon¹ pokryw¹ silnika, baga¿nika, drzwi lub 
uszkodzonym czujnikiem otwarcia, to DOG nie da siê za³¹czyæ sygnalizuj¹c usterkê syren¹ i œwiat³ami. 
Druga próba zakoñczy siê podobnie. Za trzecim naciœniêciem przycisku pilota autoalarm za³¹czy siê. 
(pulsowanie œwiate³). Przyczynowy czujnik zostanie wy³¹czony z nadzoru. 

              Przycisk
Zarygluj  /  Za³¹cz DOG-a   
              Przycisk
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              Przycisk
Zarygluj  /  Za³¹cz DOG-a   

            Przycisk
Odrygluj / Wy³¹cz DOG-a
            Przycisk
Odrygluj / Wy³¹cz DOG-a
            Przycisk
Odrygluj / Wy³¹cz DOG-a

1. Funkcje DOG 70 dostêpne z pilotów pojazdu i DOGa:

– Rygluje zamki
(o ile drzwi i pokrywy s¹ domkniête)
i potwierdzi kierunkowskazami.
– DOG zostanie ZA£¥CZONY 
w stan czuwania, [co zostanie 
potwierdzone pulsowaniem 
œwiate³-opcja].

W celu wy³¹czenia wewnêtrznego 
czujnika ruchu, nale¿y podczas 
pulsowania œwiate³ powtórnie 
u¿yæ przycisku. Wy³¹czenie 
czujnika zasygnalizuje zapalenie 
diody LED na 3 sek. a czas 
pulsowania œwiate³ wyd³u¿y siê.
OPCJA ta dostêpna jest tylko 
jeœli za³¹czone jest potwierdzanie 
za³¹czenia autoalarmu szybkim
miganiem kierunkowskazów.

– Krótkie przyciœniêcie odrygluje 
zamki wszystkich drzwi lub tylko 
drzwi kierowcy (opcja pojazdu) 
i potwierdzi kierunkowskazami.
– Jednoczeœnie wy³¹czy DOG-a 
ze stanu czuwania. Czerwona
dioda LED przestanie migaæ. 
Jeœli w³¹czona jest funkcja ID, po 
chwili LED zacznie szybko 
pulsowaæ. Jeœli w pozostawionym 
pojeŸdzie wyst¹pi³ wczeœniej stan 
alarmowania, po wy³¹czeniu 
autoalarmu LED bêdzie œwieci³ 
(pamiêæ zdarzenia).

2. Za³¹czanie pilotem - niestandardowe (za 3 razem).

W celu wy³¹czenia wewnêtrznego 
czujnika ruchu, nale¿y podczas 
pulsowania œwiate³ powtórnie 
u¿yæ przycisku. Wy³¹czenie 
czujnika zasygnalizuje zapalenie 
diody LED na 3 sek. a czas 
pulsowania œwiate³ wyd³u¿y siê.
OPCJA ta dostêpna jest tylko 
jeœli za³¹czone jest potwierdzanie 
za³¹czenia autoalarmu szybkim
miganiem kierunkowskazów.

– Za³¹cza, autoalarm
i zaryglowuje zamki (opcja)

– Wy³¹cza autoalarm 
i odryglowuje zamki(opcja)

– Jeœli autoalarm za³¹czony
  W³¹cza sygnalizacjê œwiat³ami 
  na czas 3 sekund.

Przycisk
Za³¹cz  DOG-a   

Przycisk
Za³¹cz  DOG-a   

Przycisk
Za³¹cz  DOG-a

Pilot DOG
(opcja)

Pilot 
pojazdu

*

Przycisk
Wy³¹cz DOG-a

Przycisk
Wy³¹cz DOG-a

Przycisk
Wy³¹cz DOG-a

– Jeœli autoalarm wy³¹czony
Odrygluje zamek pokrywy baga¿nika.

– Jeœli autoalarm za³¹czony
Odrygluje zamek pokrywy baga¿nika.
i wy³¹czy z nadzoru pokrywê, oraz 
czujnik wewnêtrzny ruchu. 
Ponowne w³¹czenie strefy baga¿nika 
i czujnika ruchu  nast¹pi 10 sek. po 
zamkniêciu baga¿nika. Zostanie to 
 potwierdzone kierunkowskazami.

– Jeœli autoalarm za³¹czony
  W niektórych pojazdach wy³¹cza
  autoalarm ze stanu czuwania

Przycisk
Odrygluj zamek baga¿nika
Przycisk
Odrygluj zamek baga¿nika
Przycisk
Odrygluj zamek baga¿nika

Jeœli wystêpuje *

– Jeœli autoalarm za³¹czony
Wy³¹czy na 15 sekund z nadzoru 
pokrywê baga¿nika, oraz wewnêtrzny 
czujnik ruchu. 
Ponowne w³¹czenie czuwania nast¹pi 
po zatrzaœniêciu pokrywy, po 10 sek.
Zostanie to potwierdzone 
kierunkowskazami.

Przycisk  dodatkowyPrzycisk  dodatkowy          Przycisk  dodatkowy



3. Ponowne samoza³¹czenie - rearming (opcja) - je¿eli w³¹czono.

4. Funkcja identyfikacji kierowcy ID.

Uniemo¿liwienia uruchomienie pojazdu przez nieuprawnionego kierowcê. 
W nowym urz¹dzeniu funkcja ID jest wy³¹czona.

Alarm posiada funkcjê rearmingu. Powoduje ona, ¿e przypadkowe naciœniêcie przycisku pilota 
OTWÓRZ spowoduje oczywiœcie odryglowanie zamków drzwi. Jeœli jednak w ci¹gu 30 sekund 
nie nast¹pi fizyczne otwarcie ¿adnych drzwi, ani pokryw pojazdu, zamki zostan¹ ponownie 
zaryglowane. Automatycznie nast¹pi za³¹czenie autoalarmu DOG w stan czuwania.
(Opcjonalnie - zale¿nie od modelu pojazdu równoczeœnie zostan¹ zamkniête zamki centralne.
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Aby za³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê identyfikacji kierowcy ID nale¿y:
1. Otworzyæ drzwi kierowcy.
2. Za³¹czyæ i wy³¹czyæ zap³on kluczykiem w stacyjce pojazdu- 3x w ci¹gu 5 sekund,
    pozostawiaj¹c stacyjkê wy³¹czon¹. 
3. Po ok. 3 sek. za³¹czona zostanie cicho sygnalizacja syren¹ na czas 8 sekund.
4. Podczas trwania sygnalizacji przycisn¹æ i przytrzymaæ ukryty przycisk autoryzacji, 
    a¿ do potwierdzenia syren¹ i kierunkowskazami. 
    Za³¹czenie funkcji zostanie potwierdzone 2x, natomiast wy³¹czenie -1x.
                  

– Wy³¹czyæ autoalarm przy pomocy pilota.
– Wsi¹œæ do pojazdu, zamkn¹æ wszystkie drzwi. Pokrywy silnika i baga¿nika musz¹ byæ tak¿e 
    zamkniête.
– LED autoalarmu bêdzie pulsowaæ.
– Przycisn¹æ N - krotnie ukryty przycisk. 
    LED czerwony zgaœnie na sta³e, jeœli iloœæ przyciœniêæ by³a zgodna z zaprogramowan¹
– Mo¿na uruchomiæ silnik.
W przeciwnym wypadku LED po chwili zapali siê. Nale¿y ponownie przycisn¹æ N-krotnie ukryty 
przycisk.
UWAGA: Wy³¹czenie stacyjki na czas d³u¿szy od 15 sekund wymusza koniecznoœæ 
ponownej identyfikacji kierowcy poprzez N- krotne przyciœniêcie ukrytego przycisku, 
aby mo¿na uruchomiæ silnik.

UWAGA: Je¿eli po za³¹czeniu stacyjki LED œwieci na sta³e, a silnik nie daje siê uruchomiæ, 
- jest to stan po 3-krotnym wprowadzeniu z³ego kodu. Zastosowaæ procedurê jw. =

W Twoim  pojeŸdzie  N =

Po czwartym b³êdnym wprowadzeniu kodu - z³ej iloœci przyciœniêæ przycisku, przy za³¹czonej 
stacyjce pojazdu, autoalarm nie reaguje ju¿ nawet na prawid³ow¹ iloœæ przyciœniêæ. 
Nale¿y wtedy:
– Odczekaæ 5 minut (a¿ do momentu gdy zacznie pulsowaæ LED autoalarmu).
– Po tym czasie wprowadziæ kod  N,  tzn. przycisn¹æ poprawn¹ iloœæ razy ukryty przycisk.
– LED czerwony zgaœnie. Mo¿na uruchomiæ silnik.

7. Stan po 3- krotnym b³êdnym u¿yciu ukrytego przycisku - wersja bez karty SPiiD.

W przypadku wy³¹czania funkcji identyfikacji kierowcy przed rozpoczêciem poni¿szej procedury 
nale¿y siê autoryzowaæ wciskaj¹c ukryty przycisk N razy, tak aby LED przesta³ pulsowaæ.

5. W³¹czanie i wy³¹czanie funkcji ID - wersja bez karty SPiiD.

6. Uruchamianie pojazdu z za³¹czon¹ funkcj¹ ID - wersja bez karty SPiiD.



TRONICTRONIC
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9. Uruchamianie pojazdu z za³¹czon¹ funkcj¹ ID - wersja z kart¹ SPiiD.

– Wy³¹czyæ autoalarm tym samym odryglowaæ zamki pojazdu przy pomocy pilota.
– LED czerwony na oczku zacznie pulsowaæ szybko. 
– Wejœæ do pojazdu. Najlepiej poczekaæ a¿ LED czerwony przestanie migaæ. 
– Przekrêciæ kluczyk w stacyjce pojazdu do 1 pozycji (zap³on silnika).
– Je¿eli buzzer bêdzie pika³ poczekaæ a¿ umilknie. – Uruchomiæ silnik.
W wiêkszoœci przypadków silnik bêdzie mo¿na uruchomiæ zaraz po przekrêceniu stacyjki.
UWAGA:  
Mo¿e siê tak zdarzyæ (w miejscach o silnych zak³óceniach radioelektrycznych), ¿e po
przekrêceniu  stacyjki rozrusznik nie bêdzie krêci³,  - bêdzie s³ychaæ krótkie dŸwiêki buzzera.
– Nale¿y cierpliwie poczekaæ a¿ karta SPiiD zostanie zidentyfikowana, buzzer umilknie 
    i DOG zezwoli na start.
– Gdyby ten czas siê przed³u¿a³ – dokonaæ identyfikacji rêcznie - patrz punkt 11. 

– Wysi¹œæ z samochodu. W³¹czyæ alarm pilotem.
– Odczekaæ 5 minut.
– Wyzwoliæ alarmowanie np. otwieraj¹c drzwi kierowcy i zamykaj¹c je po chwili. 
– Alarm sygnalizuje. 
– Odczekaæ 3 minuty a¿ zgasn¹ kierunkowskazy- wtedy w ci¹gu 30 sek.:

} – Wy³¹czyæ autoalarm pilotem pojazdu. 
– Wykonaæ procedurê wy³¹czenia funkcji ID  w/g punktu 8.

30 sekund
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10. UltradŸwiêkowy czujnik ruchu CU.

Reaguje na ruch w zamkniêtej przestrzeni kabiny. Swoj¹ czu³oœæ dopasowuje automatycznie do 
objêtoœci zamkniêtej kabiny w ci¹gu kilkunastu sekund po z³¹czeniu autoalamu w stan czuwania. 
Pojedynczy sygna³ z czujnika wywo³a jedynie prealarm - krótkie, 4-ro krotne, ciche ostrze¿enie 
syren¹ i œwiat³ami. Podwójny sygna³ z czujnika w krótkim odstêpie czasu wywo³a stan alarmowania. 
Nie nale¿y wieszaæ w pojeŸdzie ¿adnych maskotek, gdy¿ te bujaj¹c siê mog¹ wywo³ywaæ stan 
alarmu. Praca czujnika w niektórych pojazdach jest znieczulona przy odsejfowaniu zamków oraz 
po otwarciu z pilota pokrywy baga¿nika.

8. W³¹czanie i wy³¹czanie funkcji ID - wersja z kart¹ SPiiD.

Aby za³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê identyfikacji kierowcy ID nale¿y:
1. Otworzyæ drzwi kierowcy.
2. Za³¹czyæ i wy³¹czyæ zap³on kluczykiem w stacyjce pojazdu- 3x w ci¹gu 5 sekund,
    pozostawiaj¹c stacyjkê wy³¹czon¹. 
3. Po ok. 3 sek. za³¹czona zostanie cicho sygnalizacja syren¹ na czas 8 sekund.
4. Podczas trwania sygnalizacji przycisn¹æ i przytrzymaæ ukryty przycisk autoryzacji, 
    a¿ do potwierdzenia syren¹ i kierunkowskazami. 
    Za³¹czenie funkcji zostanie potwierdzone 2x, natomiast wy³¹czenie -1x.

UWAGA:  
Uaktywnienie karty  SPiiD odbywa siê poprzez w³¹czenie baterii. 
Realizuje siê to poprzez,  wyci¹gniêcie przek³adki izolacyjnej.

Karta SPiiD mo¿e ulec uszkodzeniu, je¿eli jest:
  • noszona w tylnej kieszeni spodni,
  • nara¿ona na dzia³anie potu cz³owieka,

wyci¹gn¹æ

9a. Jeœli funkcja ID jest w³¹czona, a karta SPiiD zginê³a lub nie dzia³a:



11. Rêczna identyfikacja kart¹ SPiiD.

Soczewka odbiornika sygna³u podczerwieni 
z karty SPiiD

LED 
czerwony 

LED kontrolny baterii - czerwony 

Je¿eli nie mo¿emy uruchomiæ silnika pojazdu lub zauwa¿ymy, i¿ 
funkcja ID jest aktywna, mimo i¿ kartê SPiiD mamy przy sobie, 
na przyk³ad w polu silnych zak³óceñ radioelektrycznych
od  pobliskich nadajników TV, GSM, urz¹dzeñ monitoringu itp.
(LED czerwony miga, s³ychaæ buzzer, syrena alarmu odzywa siê, 
migaj¹ kierunkowskazy).
– Nale¿y wyj¹æ kartê, skierowaæ j¹ zgodnie z rysunkiem 
    w stronê odbiornika podczerwieni IR.
– Nie zas³aniaæ toru transmisji podczerwieni (linia przerywana).
– Wycelowaæ kartê – naciskaæ wielokrotnie przycisk GO, a¿
– LED czerwony zgaœnie, buzzer przestanie dŸwiêczeæ.
– Funkcja zostanie zdezaktywowana. Karta jest zidentyfikowana.

Przycisk GO

RF+IRRF+IR

CARD of SPiiD

TRONICTRONIC

GO
JedŸ  dalej

Przycisk 

Bardzo  wa¿ne !

13. Awaryjne wy³¹czanie autoalarmu kat¹ SPiiD - wersja z kart¹ SPiiD.

Je¿eli DOG za³¹czony by³ w stan czuwania, a pilot przesta³ dzia³aæ (nie odryglowa³ zamków)
nale¿y zastosowaæ procedurê: 
1. Odryglowaæ zamek drzwi kierowcy grotem kluczyka w zamku.
2. Otworzyæ drzwi kierowcy (zostanie wywo³any stan alarmowania). 
3. Wejœæ do pojazdu, pozostawiaj¹c drzwi otwarte.
4. Wzi¹æ kartê do rêki i skierowaæ j¹ na odbiornik podczerwieni - patrz rys.  pkt 11.
5. Przycisn¹æ i trzymaæ ukryty przycisk (ten od za³¹czania funkcji identyfikacji).
6. Trzymaj¹c ci¹gle ukryty przycisk, przyciskaæ przycisk       na karcie SPiiD kilkakrotnie, 
    a¿ do  momentu w którym œwiat³a przestan¹  pulsowaæ, syrena autoalarmu umilknie. 
7. Puœciæ natychmiast ukryty przycisk. 
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Autoalarm za³¹czony pilotem po 12 sek. wchodzi w stan czuwania. Stan alarmu mo¿e zostaæ 
wywo³any: 
– otwarciem drzwi, 
– otwarciem pokrywy silnika lub baga¿nika, 
– ruchem wewn¹trz pojazdu, (wykrycie pojedyñczego  ruchu wywo³a jedynie prealarm).

 Stan alarmu bêdzie objawia³ siê miganiem œwiate³ pojazdu, oraz dŸwiêkiem syreny. 
Jeœli przyczyna ustanie, syrena wy³¹cza siê po 30 sek., a œwiat³a wy³¹cz¹ siê po 3 min. 
(LED bêdzie œwieci³ - pamiêæ alarmu). Od³¹czenie akumulatora pojazdu spowoduje w³¹czenie 
syreny, która bêdzie alarmowaæ tak d³ugo, a¿ napiêcie zostanie podane ponownie.
W³¹czenie syreny wyst¹pi równie¿ wtedy, gdy odciêto przewód syreny. 
Syrena nie w³¹czy siê przy od³¹czaniu akumulatora, je¿eli autoalarm zosta³ wy³¹czony pilotem.
Podczas alarmowania, silnika pojazdu nie da siê uruchomiæ. 

12. Stan alarmowania.

(Opcja dostêpna dla okreœlonych typów pojazdów). Jeœli autoalarm by³ w stanie czuwania, 
a pilot steruj¹cy zamkami centralnymi pojazdu przesta³ dzia³aæ, nale¿y otworzyæ kluczykiem 
mechanicznie zamek drzwi kierowcy. Po otwarciu drzwi, zostanie wywo³any stan alarmowania. 
Wejœæ do pojazdu. W³o¿yæ fabryczny kluczyk do stacyjki pojazdu i w³¹czyæ zap³on. 
Stan alarmowania zostanie wy³¹czony - mo¿na uruchomiæ pojazd. 

14. Awaryjne wy³¹czanie alarmowania (opcja 1) zale¿ne od typu pojazdu.

awaryjnego
wy³¹czania
autoalarmu

Uwaga: Jeœli pilot fabryczny pojazdu nie steruje zamkami, to autoalarmu DOG 
              nie da siê za³¹czyæ w stan czuwania, ani wy³¹czyæ 



Awaryjne wy³¹czenie mo¿na przeprowadziæ ukrytym przyciskiem, wprowadzaj¹c kod wczeœniej wprogramowany.
Sposób postêpowania:
1. Otworzyæ drzwi kierowcy - wyst¹pi stan alarmowania syren¹ i kierunkowskazami.
2. Wejœæ do pojazdu. Zaleca siê zamkn¹æ drzwi. Odszukaæ ukryty przycisk.
3. W³¹czyæ stacyjkê pojazdu. Dioda LED zapali siê na sta³e.
5. Wprowadziæ kod  pin (4 cyfry):

   a. Przycisn¹æ X razy ukryty przycisk- jako pierwsza cyfra. Ka¿de przyciœniêcie potwierdza krótko buzzer.
       Poczekaæ a¿ buzzer  zadŸwiêczy przeci¹gle.
   b. Podobnie wprowadziæ 2-g¹ cyfrê kodu.      - Poczekaæ a¿ buzzer  zadŸwiêczy przeci¹gle. 
   c. Podobnie wprowadziæ 3-ci¹ cyfrê kodu.      - Poczekaæ a¿ buzzer  zadŸwiêczy przeci¹gle.
   d. Podobnie wprowadziæ 4-t¹ cyfrê kodu.       - Poczekaæ a¿ buzzer  zadŸwiêczy przeci¹gle.
 6. Wy³¹czyæ stacyjkê pojazdu.
   - Jeœli kod by³ poprawny: (sygna³ d³ugi i 2 krótkie dŸwiêki buzzera) nast¹pi wy³¹czenie stanu alarmowania.
   - Jeœli kod by³ fa³szywy buzzer i dioda LED zaczn¹ migaæ i dŸwiêczeæ jak w stanie alarmu. Po trzech b³êdnie
     wprowadzonych kodach, obowi¹zuje 5 minut blokady. Kod nie bêdzie przyjmowany.  

Uwaga: Pierwsz¹ cyfrê nale¿y wprowadziæ w ci¹gu 30 sekund od momentu wyzwolenia autoalarmu ! 

Zaleca siê zmianê fabrycznego pin kodu awaryjnego wy³¹czania !!!

Awaryjne wy³¹czanie alarmowania pin kodem, ukrytym przyciskiem.

15. Awaryjne wy³¹czanie alarmowania  - pin kodem (opcja 2).

(Opcja dostêpna dla wszystkich typów pojazdów).
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Nowy pin-kod zmieni instalator podczas programowania alarmu.

                               System Personalnej Identyfikacji i Dostêpu - w postaci elektronicznej karty SPiiD 
                                automatycznie  identyfikuje kartê przy pomocy fal radiowych lub podczerwieni.

Karta  SPiiD zasilana jest  bateriami 2x CR 2032.  
Nale¿y je wymieniaæ systematycznie co 6 miesiêcy !
Jeœli podczas przyciskania klawisza GO - dioda kontrolna LED obok 
przycisku GO nie œwieci lub ¿arzy siê s³abo, oznacza to koniecznoœæ 
wymiany baterii !!! DoraŸnie mo¿na spróbowaæ zbli¿yæ kartê diod¹ 
nadawcz¹ do soczewki odbiornika i wówczas u¿yæ przycisku GO. 

UWAGA:

UWAGA:

16. Wymiana baterii w pilotach i karcie SPiiD - (jeœli wystêpuj¹).

Piloty  DOG   zasilane s¹ bateriami 2x CR 2016. 
Nale¿y je wymieniaæ systematycznie co 12 miesiêcy !

Baterie w pilotach fabrycznych pojazdu nale¿y wymieniaæ w terminie przewidzianym 
                             przez  producenta pojazdu. Patrz instrukcja pojazdu.
                            Jeœli pilot fabryczny nie bêdzie obs³ugiwa³ zamka centralnego pojazdu,
                            nie bêdzie równieŸ sterowa³ autoalarmem DOG 70

17. Sposób okreœlenia przyczyn ostatnich 8 wywo³añ alarmu.

    – Wy³¹czyæ alarm pilotem fabrycznym.
    – Otworzyæ drzwi kierowcy.
    – W³¹czyæ i wy³¹czyæ stacyjkê 3 razy pozostawiaj¹c wy³¹czon¹.
    –  Po ok. 3 sek. za³¹czona zostanie cicho sygnalizacja syren¹ na czas 8 sekund.
          Podczas trwania sygnalizacji - nacisn¹æ przycisk       w pilocie fabrycznym.
    – Syrena sygnalizuje po kolei 8 ostatnich przyczyn wyst¹pienia alarmów z krótkimi przerwami 
           miêdzy seri¹ pikniêæ, okreœlaj¹cych rodzaj wejœcia - zaczynaj¹c od najbardziej aktualnego.
    – Odczyt:     
                 

 
 7- razy - wejœcie przedniej lub tylnej pokrywy
10- razy - drzwi lewe tylne.
11- razy - drzwi prawe tylne.
12- razy - wejœcie pokrywy przedniej.

1- raz - ukryty przycisk.
2- razy - wejœcie czujnika dodatkowego.
4- razy - wejœcie ultradŸwiêkowego czujnika ruchu. 
5- razy - drzwi prawe przednie
6- razy - drzwi lewe przednie (kierowcy)..
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SPY-DOGSPY-DOG

Powiadomienie na TELEFON KOMÓRKOWY przy pomocy
urz¹dzenia  SAT-DOG Personal

Modu³ domykania szyb MDS
Po uzbrojeniu autoalarmu realizuje domkniêcie 2 szyb (drzwiowych)
(opcja  mozliwa do zrealizowania, tylko w niektórych pojazdach z szybami elektrycznymi)

Programowany IMMOBILISER
DOG BLOCK E  z  kodem dostêpu lub kart¹ SPiiD.

1. Czujniki  dodatkowe

2. Dodatkowe immobilisery

3. Urz¹dzenia specjalne 

Dodatkowy czujnik zbicia szyby CZS
Reaguje na dŸwiêk t³uczonej szyby

Dodatkowy czujnik po³o¿enia DPS
Wykrywa uniesienie, przesuniêcie 
pojazdu zaparkowanego

18. Mo¿liwoœci rozbudowy autoalarmu DOG 70.

DOG BLOCK E umo¿liwia wprogramowanie w³asnego kodu dostêpu. Posiada bardzo skuteczn¹ 
funkcjê blokady rozruchu silnika, a tak¿e funkcjê serwisow¹, umo¿liwiaj¹c¹ zawieszenie jego 
dzia³ania na czas serwisu pojazdu. Mo¿na zaprogramowaæ kod do 12 cyfr. Immobiliser ten 
wspó³pracuje z urz¹dzeniami monitoringu satelitarnego. Produkowany jest tak¿e w wersjach z kart¹ 
S P i i D ,  k t ó r a  u m o ¿ l i w i a  c a ³ k o w i c i e  b e z o b s ³ u g o w ¹  i d e n t y f i k a c j ê  k i e r o w c y.   

  SAT-DOG okreœla pozycjê pojazdu wg GPS. Transmituje j¹ przez GSM wraz z sygna³ami z pojazdu 
  Samochód z zamontowanym urz¹dzeniem SAT-DOG Personal, przeœle na telefon GSM w³aœciciela 
  SMS  z informacj¹  o alarmie, oraz poda rejon w którym znajduje siê  pojazd. 
. W ka¿dej chwili mo¿na z w³asnej “komórki” uniemo¿liwiæ rozruch silnika pojazdu. Mo¿na wys³aæ 
  SMS z zapytaniem  i otrzymaæ zwrotnie informacjê o rejonie, w którym znajduje siê  pojazd. 
  Mo¿na tak¿e sprawdziæ aktualn¹ dok³adn¹ pozycjê pojazdu przy pomocy PC, poprzez internet.
  Mo¿liwa ca³odobowy profesjonalny monitoring przeciwkradzie¿owy, po podpisaniu umowy.
  Urz¹dzenie umo¿liwia uzyskanie do 40% zni¿ki w op³acie za zakres kradzie¿owy sk³adki AC 

w wybranych firmach ubezpieczeniowych.

CZS

Urz¹dzenie które zainstalowano w Pañstwa pojeŸdzie  ma za zadanie odstraszyæ potencjalnego 
z³odzieja, oraz utrudniæ  uruchomienie  silnika.  Aby mog³o spe³niaæ to zadanie, bez uci¹¿liwoœci dla 
w³aœciciela,  pojazd z systemem   alarmowym  musi podlegaæ przegl¹dom okresowym pod k¹tem 
sprawnoœci dzia³ania czujników otwarcia drzwi i  pokryw,  sprawnoœci akumulatora oraz  instalacji 
elektrycznej pojazdu.
Obowi¹zkowo wymieniaæ co 6 miesiêcy baterie w karcie SPiiD !
Pragniemy podkreœliæ  i¿ system  DOG   przy próbie  niefachowej ingerencji  uniemo¿liwi rozruch silnika.
W razie zgubienia pilota, lub karty SPIID zastosowaæ wczeœniej wymienione procedury awaryjne.

Prosimy o  dok³adne zapoznanie siê z t¹ instrukcj¹.19. Jeœli wyst¹pi¹ problemy !

Gdyby Pañstwo  w podró¿y mieli problemy z funkcjonowaniem autoalarmu i nie mogli  ich rozwi¹zaæ

s³u¿ymy pomoc¹  

Jeœli instrukcja ta jest dla Pañstwa niedostatecznie jasna, lub niektóre funkcje w niej opisane  
nie dzia³aj¹  w pojeŸdzie, prosimy o kontakt z firm¹ która dokona³a monta¿u urz¹dzenia 
(adres na karcie gwarancyjnej).

DOG  INFO - ASSISTANCE  tel.  ( 42)  648 78 99,   (602) 13 00 07 DOG  INFO - ASSISTANCE  tel.  ( 42)  648 78 99,   (602) 13 00 07 DOG  INFO - ASSISTANCE  tel.  ( 42)  648 78 99,   (602) 13 00 07 

Jeœli chcia³byœ zmieniæ jakieœ funkcje urz¹dzenia zg³oœ siê do instalatora autoalarmu.
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WARUNKI  GWARANCJI  URZ¥DZEÑ  SYSTEMU  DOG
Producent firma DEST gwarantuje u¿ytkownikowi (wymienionemu poni¿ej), sprawne dzia³anie
urz¹dzenia,  przez okres 24 m-cy, w pojeŸdzie samochodowym  (opisanym na karcie 
gwarancyjnej),  je¿eli zostan¹ spe³nione poni¿sze  warunki :

  1.  Monta¿u urz¹dzeñ w pojeŸdzie  dokonano w ASO,  lub w wyspecjalizowanym 
       Serwisie, autoryzowanym przez  producenta - firmê  DEST.
  2.  Monta¿ systemu musi zostaæ potwierdzony odpowiednim stemplem Serwisu, po uprzednim
       czytelnym wype³nieniu wszystkich rubryk niniejszej karty .
  3.  Jakiekolwiek ingerencje, naprawy lub przegl¹dy  mog¹  byæ dokonywane wy³¹cznie w
       autoryzowanym  Serwisie,  a najlepiej w firmie, która dokona³a monta¿u.
  4.  W przypadku awarii poza granicami kraju w pierwszej kolejnoœci powiadomiæ producenta.
  5.  U¿ytkownik zobowi¹zany jest dostarczyæ pojazd do Serwisu na w³asny  koszt.
       W przypadku unieruchomienia pojazdu,  s³u¿ymy telefonem info-assistance  602  13-00-07.
  6.  Naprawy gwarancyjne  realizowane bêd¹ najpóŸniej w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia.
  7.  Dokonanie  naprawy powinno  zostaæ potwierdzone odpowiednim wpisem, a ewentualna
       wymiana  opisem typu i numeru wymienionego elementu.
  8.  Warunkiem 24-ro miesiêcznej gwarancji jest wykonanie przegl¹du systemu w okresie od 10 do
       12-go miesi¹ca, potwierdzonego rachunkiem za przegl¹d i wpisem na karcie gwarancyjnej.
       Koszt przegl¹du ponosi u¿ytkownik. Brak potwierdzeñ ogranicza okres gwarancji do 12 m-cy. 
  9.  Brak podpisu u¿ytkownika  pod warunkami gwarancji, ogranicza okres gwarancji do 12 m-cy.
10.  Syreny sygnalizacyjne i elementy zamka centralnego s¹ objête 12 miesiêczn¹ gwarancj¹.
11.  Z gwarancji wy³¹cza siê elementy systemu z naruszonymi banderolami identyfikacyjnymi,
       zalane czy zawilgocone cieczami, oparami lub potem, oraz uszkodzone mechanicznie.
       Gwarancja  nie obejmuje baterii, bezpieczników, wy³¹czników pojazdu.
12.  U¿ytkownik samochodu musi poznaæ miejsce zamontowania ukrytego przycisku - s³u¿¹cego
       do awaryjnego wy³¹czania alarmu i funkcji identyfikacji, oraz znaæ procedury wy³¹czania 
       - opisane w niniejszej instrukcji.
13.  Gwarancjê z tytu³u wad monta¿owych przejmuje Serwis, który dokona³ monta¿u w pojeŸdzie.
14.  Zamontowanie urz¹dzeñ alarmowych i unieruchamiaj¹cych nie zastêpuje ubezpieczenia.
       Producent ani Serwis instaluj¹cy nie odpowiada za skradziony pojazd,  ani za przedmioty
       zamontowane lub pozostawione w pojeŸdzie.   
15.  Koniecznoœæ u¿ycia przycisków na karcie SPiiD w 
       warunkach silnych zak³óceñ elektromagnetycznych 
       nie mo¿e byæ przyczyn¹ reklamacji. 
16.  Gwarancja wa¿na wy³¹cznie z niniejsz¹ kart¹.
 

Warunki  gwarancji  akceptujê.

Podpis  Klienta i data:


