
JUHI OMA AUTOT
MOBIILIÄPIST
PANDORA SMART PRO

SUUR RAADIUS JA KAHEPOOLNE SIDE

Auto ja puldi vahel toimib kahepoolne side
vähemalt 300m raadiuses. Kui Pandora 
detekteerib autosse sissetungi, annab pult sellest
nii visuaalselt kui heli ja vibratsiooniga märku.
OLED ekraaniga pult on üsna õhuke (13mm) ja 
tema sisseehitatud aku laadimine toimub läbi 
mikroUSB pesa (laadimine ~2 nädala tagant).

KAUGKÄIVITUS

Pulti saab kasutada auto mootori kaugkäivituseks
ja keskluku juhtimiseks. Läbi puldi menüü
on võimalik seadistada ka taimer
automaatseks käivituseks
kindlatel kellaaegadel jpm.

BLUETOOTH ÄPP
Light Pro töötab viimase
Bluetooth tehnoloogiaga (5.0)
ja tema juhtimiseks on võimalus
kasutada ka mobiiliäppi.

Tänu ekraanile on Pandora pult on informatiivne, 
andes infot auto oleku kohta. Puldi kaudu on
lihtne ja mugav auto mootor kaugelt käivitada.

Pandora mobiiliäpp toob auto Sinu taskusse.
Omad täielikku ülevaadet, mis autoga toimub ning
saad autole kaugelt käsklusi saata. 

TÕSTAB TURVALISUST

Pandora on kõrgtehnoloogiline autoalarm, mis on
mõeldud kaitsma autot ärandamise eest. Äpp näitab
auto asukohta (GPS) ja olekut ning saadab häire 
korral telefonile teavituse. Immobilaiseri funktsiooni 
kasutades on kaasatud ka mootoriblokeering
ja kaitse keyless leviraadiuse
pikendamise vastu.

LISAB MUGAVUST

Olles ise kasvõi teisel pool
maakera, saad äpist saata
autole käsklusi uste ja
eelsoojendi juhtimiseks.

KAUGKÄIVITUS
Käivita auto äpist või
auto enda puldiga
(3 x lock nuppu vajutades).
Istu sooja või eelnevalt 
jahutatud autosse!

Mootori kaugkäivitus on eelsoojenduseks väga
tõhus viis, kuna uued bensiini ja hübriidajamiga 
mootorid suunavad tekkinud soojuse kiirelt salongi.

3 X LOCK JA START !

Vajuta auto originaalpuldil järjest 3 x lock nuppu - 
ja mootor käivitub. Kui Sinu auto püsib enamiku
ajast originaalpuldi leviraadiuses (~50m), siis
kaugkäivituseks piisab sellest lahendusest.

LIHTNE JA TURVALINE

Kaugkäivitus on autonoomne lahendus - autosse
ei paigaldata täiendavaid pumpe ega voolikuid,
vaid kasutatakse auto enda mootorit ja puhureid.
Kaugkäivitus ei kurna auto akut. 
Eemalt käivitatud autol jäävad ukselukud
suletuks ja ilma auto puldita ei saa autoga ära sõita. 
Auto immobilaiser säilitab oma funktsionaalsuse.

KÄIVITA VEEL KAUGEMALT
Soovi korral lisa komplekti 
suure tööraadiusega (~300m)
väike pult, mis juhib auto 
kesklukku ka töötava mootoriga.

KAUGKÄIVITUS 2-WAY
LISAPULDIST
PANDORA LIGHT PRO

KAUGKÄIVITUS AUTO
ORIGINAALPULDIST
FORTIN EVO

650 € 800 € koos paigaldusega
880 € koos mahuanduri ja sireeniga 500 €koos paigaldusega

730 € koos mahuanduri ja sireeniga
koos paigaldusega
700 € koos lisapuldiga


