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PIN KOODI MUUTMINE

Lülita süüde sisse
Sisesta olemasolev kood (2 vilgatust)
Vajuta gaas põhja (mõnel auto kuni kickdown’ini)
Sisesta olemasolev kood uuesti (vilgatus 3 sek intervalliga)
Vabasta gaasipedaal
Sisesta uus kood (iga vajutust kinnitab 1 vilgatus)
Registreeritud koodi kinnitab 3 vilgatust
Sisesta uus kood uuesti (2 vilgatust, kui koodid kattusid,
4 vilgatust, kui ei kattunud, sel juhul alusta uuesti)
Lülita süüde välja
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TELEFONI REGISTREERIMINE (Android)

Bluetooth sees, käivita “Author ID” äpp, vajuta  + ikooni
Lülita süüde sisse
Sisesta olemasolev kood (2 vilgatust)
Vajuta gaas põhja (mõnel auto kuni kickdown’ini)
Sisesta olemasolev kood uuesti (vilgatus 3 sek intervalliga)
Vabasta gaasipedaal
Vajuta “service” nuppu ehk teeninduslülitit 1x
Telefon küsib IGLA sidumiseks koodi, sisesta kood
plastikkaardilt (bluetooth pairing code)
Vajutades äpi keskel olevat võtmesümbolit, toimib telefon 
nüüd kui immobilaiseri deaktiveerija
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TÖÖPÕHIMÕTE

IGLA CAN immobilaiser blokeerib mootori digitaalselt, kasutades
auto enda CANBUS võrku. Autoriseerimiseks kasutatakse auto 
originaalnuppe, sisestades teie poolt määratud PIN koodi. 
Immobilaiseri saab deaktiviseerida ka läbi Android mobiiliäpi 
(bluetooth peab olema sees - ei ühildu kõikide telefonidega) või 
puldiga. Indikatsiooniks kasutatakse auto enda indikaatoreid.

PIN KOOD

Lae alla ning ava äpp “Author”.
Valides oma auto (supported cars), 
näed kirjeldust (description), millised nupud on antud autos 
PIN koodi sisestamiseks saadaval ning millist nuppu kasutatakse
teeninduslülitina, samuti kuidas toimub indikatsioon.

Koodi pikkus saab olla 3-20 nupuvajutust. Optimaalne oleks 3-4 
vajutust. Nuppude vajutamise intervall ei tohi olla pikem kui 2 sek.
Vajutuse registreerimiseks on mõnes autos vaja eelnevalt 
lülitada sisse süüde  ja/või hoida roolinuppu all 0.5 sek
 

KIIP

Kui IGLA kiip on kaasas ei pea PIN koodi sisestama.
Deaktiveerimisest annab märku 2 vilgatust (3 vilgatust, kui kiibi 
patarei vajab vahetust). 
Kiibi patarei eluiga on keskmiselt 6 kuud (tüüp 2032).
Kui kiibis olev liikumisandur ei tuvasta liikumist vähemalt 45min, 
muutub pult mitteaktiivseks. Kiibi raputamine muudab kiibi taas 
süsteemile nähtavaks.

TEENINDUSREZIIM

Andes sõiduki teenindusse, on mõistlik aktiveerida režiim,
kus autoga sõitmiseks ei ole vaja autoriseerimist, selleks:

Deaktiviseeri immobiliaser PIN-koodiga
Vajuta teeninduslülitit 5 korda (5 vilgutust)

Süsteem väljub teenindusrežiimist automaatselt, kui:
Sisestatakse olemasolev PIN kood
Sõites autoga järjest 15min (kiirus peab ületama 50 km/h)
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