KEYLESS BLOCK
Užívateľský návod

Autorizácia
Autorizácia pomocou signálu z ID prívesku / zo smartfónu
Na autorizáciu stačí mať pri sebe ID prívesok alebo smartfón (so zapnutou funkciou Bluetooth a so
spustenou aplikáciou Author ID) prihlásený k danému modulu. Ak používateľ vozidla s autorizačným
predmetom opustí detekčnú zónu, bezkľúčový systém sa zablokuje. Ak sa autorizačný predmet
priblíži k vozidlu, bezkľúčový systém sa aktivuje. Vzdialenosť detekčnej zóny je možné nastaviť.
POZOR! Pre rýchlejšiu autorizáciu neodporúčame nosiť prívesok v zadnom vrecku alebo na spodku
kabelky.

Servisný režim
Slúži na dočasnú deaktiváciu modulu.
Pri japonských vozidlách (Toyota, Lexus, Nissan, Infinity) závisí stav bezkľúčového systému
v servisnom režime od toho, či je kľúč v detekčnej zóne systému KEYLESS BLOCK.
•
•

Bezkľúčová ochrana zapnutá – autorizačný predmet nebol nájdený pri zapnutom servisnom
režime
Bezkľúčová ochrana vypnutá – autorizačný predmet bol nájdený pri zapnutom servisnom
režime

Pri ostatných značkách vozidiel (Mercedes,etc....) ostane bezkľúčový prístup pri zapnutom servisnom
režime stále deaktivovaný.
Servisný režim môže byť deaktivovaný len ak je v blízkosti systému KEYLESS BLOCK aspoň jeden
autorizačný predmet.
Postup na aktiváciu / deaktiváciu servisného režimu
1. Zapnite zapaľovanie
2. Pre aktiváciu servisného režimu stlačte plynový pedál na doraz 5x, pre jeho deaktiváciu 4x
(prvé stlačenie musí byť vykonané nie neskôr, ako 10 sekúnd po zapnutí zapaľovania)
3. Pustite plynový pedál. Kontrolka na prístrojovej doske blikne 5x / 4x pre potvrdenie.

Prihlásenie a vymazanie autorizačných predmetov
Vymazanie prívesku
Pri strate prívesku ho odporúčame vymazať z pamäte.
POZOR! Ak ste stratili všetky autorizačné predmety prepnite KEYLESS BLOCK do režimu autorizácie
originálnym kľúčom.
POZOR! Počas tejto procedúry budú vymazané všetky autorizačné predmety z pamäte.
Pre vymazanie príveskov postupujte nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Vyberte batérie zo všetkých príveskov
Zapnite zapaľovanie
Stlačte plynový pedál až na doraz 14x
Pustite plynový pedál

Ak boli prívesky vymazané, kontrolka na prístrojovej doske blikne 14x.

POZOR! Ak ste stratili prívesky a KEYLESS BLOCK bol v servisnom režime, modul musíte prepnúť do
režimu autorizácie originálnym kľúčom. Stlačte plynový pedál 8x pri zapnutom zapaľovaní.

Prihlásenie prívesku
POZOR! Táto metóda sa používa ak prihlasujete prívesky dodané spolu so modulom, ktoré neboli
v minulosti použité. Pre prihlásenie príveskov od iných modulov, použite metódu opätovného
prihlásenia.
POZOR! Nepoužívajte prívesky patriace k inému modulu.
Pre prihlásenie príveskov postupujte nasledovne:
1. Presvedčte sa, že prívesky je možné prihlásiť:
• Vložte batériu do prívesku
• LED dióda musí blikať na zeleno. Ak LED dióda blikne iba 1 krát, znamená to, že prívesok
už bol v minulosti prihlásený pri inom module a bude ho potrebné opätovne prihlásiť.
2. Vyberte batérie zo všetkých príveskov
3. Vymažte všetky prívesky uložené v pamäti
4. Vypnite zapaľovanie
5. Zapnite režim prihlásenia príveskov
• Zapnite zapaľovanie
• Stlačte plynový pedál až na doraz 9x
• Pustite plynový pedál (zapnutie režimu je potvrdené 9 bliknutiami kontrolky)
6. Vložte batériu do prvého prívesku do 10 sekúnd od zapnutia režimu prihlásenia príveskov
Namiesto blikania LED diódy na prívesku sa zobrazí jedno dlhé červené bliknutie alebo sa
nezobrazí žiadne bliknutie (v závislosti od verzie softvéru)
7. Vložte batériu do druhého prívesku do 10 sekúnd od zapnutia režimu prihlásenia príveskov
Namiesto blikania LED diódy na prívesku sa zobrazí jedno dlhé červené bliknutie alebo sa
nezobrazí žiadne bliknutie (v závislosti od verzie softvéru)
Odpojte napájanie modulu KEYLESS BLOCK (odpojte červený vodič) a opätovne ho pripojte

Používanie smartfónu ako autorizačného prvku
Smartfón musí byť prihlásený k modulu a aplikácia musí byť spustená na pozadí.
KEYLESS BLOCK podporuje pripojenie 2 smartfónov (Bluetooth 4.0+ Low Energy).
Aplikáciu Author ID si môžete stiahnuť pomocou QR kódov:

POZOR! Maximálne 2 smartfóny môžu byť použité ako autorizačné predmety. V procese párovania
nie je možné pridať obidva telefóny naraz ale musia byť spárované postupne.
Ak chcete smartfón spárovať s modulom KEYLESS BLOCK, musíte vykonať nasledujúce kroky:
1. Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.
2. Spustite aplikáciu Author ID.
3. Vstúpte do režimu prihlásenia smartfónu
• Zapnite zapaľovanie
• Stlačte plynový pedál až na doraz 10x
• Pustite plynový pedál
• Kontrolka na prístrojovej doske blikne 10x
4. Stlačte tlačidlo (+) v aplikácii
5. Smartfón Vás vyzve na zadanie tajného kódu, po zadaní ktorého bude smartfón spárovaný s
modulom KEYLESS BLOCK.
6. Stlačením tlačidla v strede obrazovky na karte „Autorizácia“ povolíte režim ID prívesku.
Potom bude smartfón fungovať ako ID prívesok (podfarbenie sa zmení zo sivej na oranžovú),
ktorý komunikuje s modulom KEYLESS BLOCK cez šifrovaný kanál

Autorizačný predmet je aktívny vo vzdialenosti od 0.5m až do 10m v závislosti od umiestnenia
modulu vo vozidle.
Ak sa Vám smartfón nepodarilo prihlásiť, opakujte kroky 1-4 (pre vymazanie všetkých v minulosti
prihlásených autorizačných predmetov stlačte plynový pedál 15x) a v smartfóne zrušte párovanie
s modulom KEYLESS BLOCK v nastaveniach Bluetooth.
Vymazanie smartfónu bude potvrdené 2 bliknutiami kontrolky.

