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SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY TYTAN DS400 CAN MO¯E BYÆ OBS£UGIWANY ZARÓWNO PILOTAMI
FABRYCZNYMI DANEGO POJAZDU LUB NIEZALE¯NYMI PILOTAMI TYTAN ZAKODOWANYMI W PAMIÊCI
SYSTEMU ALARMOWEGO.
PRZYK£ADOWE PILOTY FABRYCZNE
w³¹cz centralny zamek
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Cechy charakterystyczne SYSTEMU ALARMOWEGO tytan DS400 CAN
• pamiêæ stanu systemu alarmowego /w przypadku braku zasilania/
• pamiêæ Ÿród³a trzech ostatnich alarmów
• mo¿liwoœæ w³¹czenia alarmu bez czujników dodatkowych /w³¹czenie alarmu bez
ochrony wnêtrza pojazdu/
• wbudowane czujniki ultradŸwiêkowe - ochrona wnêtrza pojazdu /opcja/
• mo¿liwoœæ ustawienia alarmu w stan warsztatowy
• mo¿liwoœæ awaryjnego wy³¹czenia systemu w przypadku zagubienia kluczyków
• mo¿liwoœæ obs³ugi baga¿nika
• sygnalizacja wyst¹pienia alarmu
• sygnalizacja niedomkniêtych drzwi w momencie w³¹czania alarmu
• funkcja SAMOUZBROJENIA
• funkcja IMMOBILIZER /opcja/
• funkcja ANTYNAPAD /opcja/
• funkcja PANIC /opcja/
• sterowanie LINI¥ KOMFORT /opcja/
funkcja SAMOUZBROJENIA - je¿eli alarm zostanie wy³¹czony i w ci¹gu okreœlonego czasu w³aœciciel nie
otworzy drzwi pojazdu, system alarmowy interpretuje to zdarzenie jako przypadkowe, ponownie zamykaj¹c
drzwi pojazdu i w³¹czaj¹c alarm
funkcja IMMOBILIZER zablokuje pojazd /mimo tego, ¿e alarm jest wy³¹czony/ po ka¿dym wy³¹czeniu
zap³onu na czas d³u¿szy ni¿ 25sek.
funkcja ANTYNAPAD zabezpiecza pojazd, w przypadku gdy np. napastnik zabierze w³aœcicielowi pojazdu
/zanim wsi¹dzie on do samochodu/ kluczyki wraz z pilotem do alarmu, po czym wsi¹dzie do samochodu i
odjedzie pojazdem. ANTYNAPAD po kilkudziesiêciu sekundach wy³¹czy silnik i zatrzyma pojazd.
funkcja PANIC w³¹cza kilkusekundowy alarm zniechêcaj¹cy napastnika/ z³odzieja do jakichkolwiek prób
w³amania /funkcja ta mo¿e nie dzia³aæ w niektórych modelach samochodów/
sterowanie LINI¥ KOMFORT - niektóre modele samochodów wyposa¿one s¹ w funkcjê domykania okien.
System alarmowy mo¿e sterowaæ zamykaniem/ domykaniem szyb przez podanie d³ugiego impulsu do
przewodu zamykania drzwi /skontaktuj siê z monta¿yst¹ alarmu/.
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OBS£UGA SYSTEMU ALARMOWEGO tytan DS400 CAN PILOTEM FABRYCZNYM
W£¥CZENIE ALARMU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU
Nacisn¹æ przycisk
pilota fabrycznego - b³ysk œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie alarmu i
zamkniêcie drzwi pojazdu /dioda LED w³¹czy siê œwiat³em ci¹g³ym a po 10sek. zacznie równomiernie
b³yskaæ/.
W£¥CZENIE ALARMU BEZ OCHRONY WNÊTRZA POJAZDU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU
Chc¹c zostawiæ w samochodzie np. psa i uruchomiæ alarm, nale¿y wy³¹czyæ czujnik ultradŸwiêkowy
wykrywaj¹cy ruch wewn¹trz pojazdu /w przeciwnym wypadku obecnoœæ psa spowoduje uruchomienie
niepo¿¹danego alarmu/.
Aby tego dokonaæ, przed w³aœciwym w³¹czeniem alarmu - ok. 3sek. naciskaæ ukryty przycisk autoryzacji
/dioda LED wówczas szybko b³yska/. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ przycisk
pilota fabrycznego - b³ysk
œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie alarmu i zamkniêcie drzwi pojazdu /dioda LED w³¹czy siê
œwiat³em ci¹g³ym a po 10sek. zacznie równomiernie b³yskaæ/. Jednoczeœnie alarm potwierdzi wy³¹czenie
ochrony wnêtrza 2-krotnym dŸwiêkiem syrenki.
WY£¥CZENIE ALARMU I OTWORZENIE DRZWI POJAZDU
Nacisn¹æ przycisk
pilota fabrycznego - b³ysk œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi wy³¹czenie alarmu i
otworzenie drzwi pojazdu /dioda LED zgaœnie/.
Jeœli w czasie naszej nieobecnoœci alarm sygnalizowa³ próbê w³amania, to poinformuje o tym 3-krotnym
dŸwiêkiem syrenki.
UWAGA!
Je¿eli po wy³¹czeniu alarmu nie otworzymy jakichkolwiek drzwi pojazdu, w ci¹gu 30sek. nast¹pi ponowne
samoczynne w³¹czenie alarmu.
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OBS£UGA BAGA¯NIKA
W przypadku posiadania 3-przyciskowego pilota fabrycznego naciœniêcie przycisku
spowoduje
otworzenie baga¿nika i jednoczesne wy³¹czenie ochrony pojazdu /dioda LED szybko b³yska/. Zamkniêcie
baga¿nika przywraca stan czuwania.
UWAGA!
Funkcja ta mo¿e nie dzia³aæ w niektórych modelach samochodów, powoduj¹c wy³¹czenie alarmu.

OBS£UGA SYSTEMU ALARMOWEGO tytan DS400 CAN PILOTAMI tytan
W£¥CZENIE ALARMU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU
Nacisn¹æ przycisk
pilota TYTAN - b³ysk œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie alarmu
i zamkniêcie drzwi pojazdu /dioda LED w³¹czy siê œwiat³em ci¹g³ym a po 10sek. zacznie równomiernie
b³yskaæ/.

W£¥CZENIE ALARMU BEZ OCHRONY WNÊTRZA POJAZDU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU
Chc¹c zostawiæ w samochodzie np. psa i uruchomiæ alarm, nale¿y wy³¹czyæ czujnik ultradŸwiêkowy
wykrywaj¹cy ruch w œrodku pojazdu /w przeciwnym wypadku obecnoœæ psa spowoduje uruchomienie
niepo¿¹danego alarmu/.
Aby tego dokonaæ, przed w³aœciwym w³¹czeniem alarmu - ok. 3sek. naciskaæ ukryty przycisk autoryzacji
/dioda LED wówczas szybko b³yska/. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ przycisk
pilota TYTAN - b³ysk œwiate³
kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie alarmu i zamkniêcie drzwi pojazdu /dioda LED w³¹czy siê œwiat³em
ci¹g³ym a po 10sek. zacznie równomiernie b³yskaæ/. Jednoczeœnie alarm potwierdzi wy³¹czenie ochrony
wnêtrza 2-krotnym dŸwiêkiem syrenki.
tytan ds400 can
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WY£¥CZENIE ALARMU I OTWORZENIE DRZWI POJAZDU
Nacisn¹æ przycisk
pilota TYTAN - dwa b³yski œwiate³ kierunkowskazów potwierdz¹ wy³¹czenie alarmu
/dioda LED zacznie szybko b³yskaæ do czasu otworzenia drzwi pojazdu, po ich otworzeniu zgaœnie/.
Jeœli w czasie naszej nieobecnoœci alarm sygnalizowa³ próbê w³amania, to poinformuje o tym 3-krotnym
dŸwiêkiem syrenki. UWAGA! Je¿eli po wy³¹czeniu alarmu nie otworzymy jakichkolwiek drzwi pojazdu, w
ci¹gu 30sek. nast¹pi ponowne samoczynne w³¹czenie alarmu.
SYGNALIZACJA S£ABEJ BATERII W PILOCIE TYTAN
Przy wy³¹czaniu alarmu 3-krotny b³ysk œwiate³ kierunkowskazów sygnalizuje spadek napiêcia baterii
w pilocie TYTAN . Wówczas s³ab¹ bateriê nale¿y wymieniæ na now¹, gdy¿ dalsze u¿ywanie pilota spowoduje
skrócenie jego zasiêgu, a¿ do ca³kowitej utraty kontaktu z alarmem.
SYGNALIZACJA S£ABEJ BATERII W PILOCIE Joker
Je¿eli po autoryzacji immobilizera (je¿eli zosta³ ustawiony) oraz po autoryzacji antynapadu (je¿eli zosta³
ustawiony) dioda sygnalizacyjna LED b³yska szybko (ok. 10 razy/sek.) przez 2sek. oznacza to koniecznoœæ
wymiany baterii w pilocie Joker .
W£¥CZANIE I WY£¥CZANIE PILOTA Joker
Chc¹c wyd³u¿yæ czas ¿ycia bateri pilota Joker w przypadku d³u¿szej przerwy w jego u¿ywaniu (np. urlop)
mo¿emy go na ten okres wy³¹czyæ . Nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 3sek. przycisk pilota.
Potwierdzeniem wy³¹czenia bêdzie zapalenie i p³ynne zgaœniêcie LED Jokera. Powtórzenie tej czynnoœci
przywraca aktywnoœæ pilota Joker. Potwierdzeniem w³¹czenia jest p³ynne zapalenie LED Jokera.
OBS£UGA I FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO TYTAN DS400 CAN NIE ZWI¥ZANE Z U¯YCIEM PILOTÓW
FUNKCJA SAMOUZBROJENIA
Je¿eli alarm jest w trakcie czuwania i zostanie wy³¹czony, dioda LED bêdzie szybko b³yskaæ sygnalizuj¹c
jego wy³¹czenie. Je¿eli w ci¹gu 30sek. nie zostan¹ otworzone jakiekolwiek drzwi pojazdu, alarm
samoczynnie powróci do stanu czuwania.
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SYGNALIZACJA NIEDOMKNIÊTYCH DRZWI POJAZDU W MOMENCIE W£¥CZENIA ALARMU
Je¿eli w momencie w³¹czenia alarmu pozostan¹ niedomkniête jakiekolwiek drzwi pojazdu, baga¿nik lub
klapa silnika, zostanie to zasygnalizowane 3 krótkimi dŸwiêkami syrenki.
Alarm w³¹czy siê
i zablokuje wejœcie alarmowe, które wywo³a³o sygnalizacjê alarmu.

FUNKCJA PANIC
W niektórych modelach samochodów /np. VW, SKODA, AUDI/ dostêpna jest funkcja PANIC.
By w³¹czyæ funkcjê PANIC, nale¿y w trakcie czuwania alarmu, nacisn¹æ przycisk
pilota fabrycznego lub
pilota tytan i trzymaæ go przez 2sek. /kierunkowskazy zaczn¹ b³yskaæ, syrenka w³¹czy siê na 30sek./.
By wy³¹czyæ funkcjê PANIC, nale¿y ponowne nacisn¹æ przycisk
pilota fabrycznego lub pilota tytan.

FUNKCJA IMMOBILIZER
Na ¿yczenie Klienta mo¿na odblokowaæ funkcjê IMMOBILIZER. W ustawieniu fabrycznym pojazd jest
blokowany tylko wtedy, gdy alarm jest uzbrojny. W przypadku aktywacji funkcji IMMOBILIZER, ka¿de
wy³¹czenie zap³onu na czas d³u¿szy ni¿ 25sek. lub otwarcie drzwi kierowcy przy wy³¹czonym zap³onie,
zablokuje pojazd mimo tego, ¿e alarm jest rozbrojony.
Stan zablokowania pojazdu sygnalizowany jest krótkimi b³yskami diody LED (2 razy na sek.), a¿ do momentu
autoryzacji.
Autoryzacja odbywa siê w dwojaki sposób:
1. Poprzez krótkie naciœniêcie ukrytego przycisku autoryzacji PA .
2. U¿ycie pilota Joker (opcja).
Kiedy dioda LED zgaœnie oznacza to, ¿e nast¹pi³a autoryzacja IMMOBILIZER-a i pojazd jest gotowy do jazdy.
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FUNKCJA ANTYNAPAD
Na ¿yczenie Klienta /uwagi na koñcu/ mo¿na odblokowaæ funkcjê ANTYNAPAD, której zadaniem jest
uniemo¿liwienie uprowadzenia pojazdu, np. po napadzie na kierowcê. Odblokowanie tej funkcji powoduje
koniecznoœæ autoryzacji po ka¿dorazowym otworzeniu drzwi pojazdu.
Stan oczekiwania na autoryzacjê ANTYNAPAD-u sygnalizowany jest krótkim pojedyñczym b³yœniêciem
diody LED co 2sek.
Autoryzacja odbywa siê w dwojaki sposób:
1. Poprzez krótkie /max. 1 sek./ naciœniêcie ukrytego przycisku autoryzacji PA .
2. U¿ycie pilota Joker (opcja).
Je¿eli ANTYNAPAD autoryzujemy przyciskiem PA zostanie to potwierdzone pojedyñczym 2 sek. b³yskiem
diody LED i pojazd bêdzie gotowy do jazdy.
Je¿eli ANTYNAPAD nie zosta³ zautoryzowany przyciskiem PA a w³¹czyliœmy zap³on w celu uruchomienia
pojazdu, dioda LED gaœnie natychmiast, a sytem alarmowy rozpoczyna poszukiwanie pilota Joker.
Je¿eli system alarmowy odbierze informacjê od pilota Joker nast¹pi autoryzacja co zostanie potwierdzone
pojedyñczym 2 sek. b³yskiem diody LED i pojazd bêdzie gotowy do jazdy.
Je¿eli w ci¹gu 45sek. od uruchomienia zap³onu system alarmowy nie odbierze informacji od pilota Joker
nastêpuje uruchomienie procesu ANTYNAPAD-u. Proces ten przebiega w nastêpuj¹cy sposób :
1. Syrena alarmowa zaczyna odzywaæ siê krótkimi podwójnymi dŸwiêkami . Odstêp czasu miêdzy kolejno
pojawiaj¹cymi siê dŸwiêkami syreny maleje wraz z postêpem procesu ANTYNAPAD-u . Dioda LED sygnalizuje
ten stan krótkimi pojedyñczymi b³yœniêciami raz na 2sek.
2. Je¿eli w ci¹gu nastêpnych 45sek. nie nast¹pi naciœniêcie ukrytego przycisku autoryzacji PA lub system
alarmowy nie znajdzie pilota Joker zostaje uruchomiona blokada pojazdu (pojazd zatrzymuje siê) ,
w³¹czone zostan¹ œwiat³a awaryjne, syrena alarmuje ci¹g³ym dŸwiêkiem, dioda LED b³yska krótkimi
pojedyñczymi b³yœniêciami raz na 2sek.
3. Po 5sek. blokada zostaje "zdjêta" na 10sek. umo¿liwiaj¹c zjechanie pojazdu na pobocze drogi.
4. Po 30sek. wy³¹cza siê syrena alarmowa. Sygnalizacja diod¹ LED i kierunkowskazami oraz uruchomiona
blokada pozostaj¹, a¿ do autoryzacji ANTYNAPAD-u.
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FUNKCJA ANTYNAPAD cd
W przypadku potrzeby chwilowego opuszczenia pojazdu, przy w³¹czonym silniku /np. odœnie¿anie/ i
uruchomionej funkcji ANTYNAPAD , nale¿y po wejœciu do pojazdu:
1. zamkn¹æ drzwi pojazdu
2. uruchomiæ pojazd
3. otworzyæ drzwi pojazdu przed up³ywem 10sek i dwa razy nacisn¹æ przycisk PA, dioda LED zacznie b³yskaæ
4. wysi¹œæ z pojazdu i zamkn¹æ drzwi -> funkcja ANTYNAPAD jest wówczas 'uœpiona' do czasu ponownego
otworzenia drzwi pojazdu
5. po otworzeniu drzwi pojazdu dokonaæ standardowej autoryzacji przyciskiem PA lub pilotem Joker.

STAN
STAN
WARSZTATOWY
WARSZTATOWY
/NP.
/np.
POJAZD
POJAZD
Wpozostawiamy
WARSZTACIE/ w warsztacie/
W przypadku koniecznoœci pozostawienia pojazdu w warsztacie mo¿na alarm zablokowaæ. Nie musimy
wówczas informowaæ obs³ugi warsztatu o zainstalowanym systemie alarmowym, poniewa¿ pojazd nie jest w
tym stanie chroniony i zawsze go mo¿na uruchomiæ.
By wprowadziæ alarm w stan warsztatowy /warunek: autoryzowany ANTYNAPAD/ nale¿y:
dwa razy
w³¹czyæ i wy³¹czyæ zap³on w samochodzie /dwa razy przekrêciæ kluczyk w stacyjce/
1. w³¹czyæ
zap³on
LED przycisk
zacznie autoryzacji
b³yskaæ /trwa
to czasie
ok. 5s/nie
nacisn¹æ
ukryty
przycisk
autoryzacji
2. 7gdy
razydioda
nacisn¹æ
PA /w
d³u¿szymi trzymaæ
ni¿ 10sek./,
dioda
LED b³yœnie,
tryb
(ANTYNAPAD)
warsztatowy
w³¹czy siê.
Potwierdzeniem
wprowadzenia
alarmu
stan warsztatowy
bêdzie
krótki
diody LED.
W
trybie warsztatowym
ka¿dorazowa
próba ww³¹czenia
alarmu bêdzie
koñczy³a
siê b³ysk
tylko zamkniêciem
W trybie warsztatowym
próba w³¹czenia
centralnego
zamka / pilotka¿dorazowa
fabryczny/ i 3-krotnym
dŸwiêkiemalarmu
syrenki.bêdzie koñczy³a siê tylko zamkniêciem
centralnego
zamka
/ pilot fabryczny/
By
wy³¹czyæ tryb
warsztatowy
nale¿y:i 3-krotnym dŸwiêkiem syrenki.
By w³¹czyæ
wy³¹czyæ
tryb warsztatowy nale¿y:
1.
zap³on
1. 7w³¹czyæ
zap³on przycisk autoryzacji PA /w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10sek./, dioda LED b³yœnie, tryb
2.
razy nacisn¹æ
2. siedem razy
nacisn¹æ
warsztatowy
wy³¹czy
siê. przycisk autoryzacji /w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10s/, dioda LED b³yœnie, tryb
warsztatowy wy³¹czy siê.
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AWARYJNE WY£¥CZENIE ALARMU KODEM PIN
System alarmowy tytan DS400 CAN wyposa¿ony jest w funkcjê awaryjnego wy³¹czania alarmu /np. gdy
jest uszkodzony pilot/.
Aby awaryjnie wy³¹czyæ alarm wykorzystuj¹c kod PIN nale¿y:
1. Otworzyæ kluczykami drzwi pojazdu /alarm siê w³¹czy/
2. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk autoryzacji PA, do momentu gdy dioda LED zacznie szybko b³yskaæ
3. Puœciæ przycisk autoryzacji
4. Gdy dioda LED jest w³¹czona, nacisn¹æ przycisk autoryzacji tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra kodu
PIN, a¿ do chwili wy³¹czenia siê diody LED
5. Powtórzyæ czynnoœci /pkt. 5/ dla pozosta³ych trzech cyfr kodu
Je¿eli kod jest prawid³owy, alarm wy³¹czy siê i przejdzie w tryb warsztatowy
UWAGA! Mo¿na podj¹æ 3 próby wpisania kodu.
Alarm pozostanie tak d³ugo w trybie warsztatowym, dopóki nie zostanie przeprowadzona procedura
'wyjœcie z trybu warsztatowego.
UWAGA!
Jeœli kod fabryczny /1111/ nie zosta³ zmieniony mo¿na awaryjnie wy³¹czyæ alarm tak¿e w poni¿szy sposób:
7 razy nacisn¹æ przycisk autoryzacji PA /w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10sek./.

UWAGI I ZMIANY
1. System alarmowy mo¿e potwierdziæ dŸwiêkiem syrenki w³¹czenie lub wy³¹czenie alarmu
/standardowo nie potwierdza/.
Korzystanie z g³oœnego potwierdzania dŸwiêkiem syrenki oraz u¿ywania funkcji ANTYNAPAD mo¿e mieæ
miejsce tylko w krajach, gdzie nie obowi¹zuj¹ przepisy Regulaminu 97EKG ONZ.
W przypadku korzystania z g³oœnego potwierdzania dŸwiêkiem syrenki oraz u¿ywania funkcji ANTYNAPAD
w krajach, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy Regulaminu 97EKG ONZ, wi¹¿e siê to z utraceniem homologacji na
Samochodowy System Alarmowy TYTAN DS400 can .
2. Proszê zapoznaæ siê z miejscem zamontowania przycisku autoryzacji /awaryjnego/, s³u¿¹cego
do awaryjnego wy³¹czania alarmu.
3. Proszê niezw³ocznie zaprogramowaæ osobisty kod PIN po zamontowaniu alarmu.
tytan ds400 can
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PROGRAMOWANIE PRYWATNEGO KODU PIN (KOD FABRYCZNY = 1 1 1 1)
Aby zaprogramowaæ swój w³asny prywatny kod PIN awaryjnego wy³¹czenia alarmu:
1. Wprowadziæ alarm w tryb warsztatowy (patrz strona 10)
2. W³¹czyæ zap³on
3. Nacisn¹æ przycisk autoryzacji PA/monta¿ysta alarmu wska¿e miejsce ukrycia przycisku/
4. Przytrzymaæ naciœniêty przycisk a¿ dioda LED zacznie szybko b³yskaæ
5. Puœciæ przycisk / dioda LED zgaœnie/
6. Gdy dioda LED w³¹czy siê, nacisn¹æ przycisk autoryzacji tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra kodu
/fabrycznie kod jest ustawiony na 1111/
• po ka¿dym naciœniêciu przycisku, dioda LED przygasa na chwilê
• je¿eli w ci¹gu 5sek. /gdy dioda LED jest w³¹czona/ nie zostanie naciœniêty przycisk, funkcja
programowania zostanie anulowana /dotyczy to ka¿dej cyfry kodu, zakres cyfr od 1 do 9/
• je¿eli w ci¹gu 3sek. nie zostanie naciœniêty kolejny raz przycisk, dioda LED wy³¹czy siê na ok. 3sek. i po
chwili w³¹czy siê ponownie
7. Powtórzyæ czynnoœæ /pkt.6/ dla pozosta³ych 3 cyfr kodu
• je¿eli kod jest prawid³owy, syrenka zasygnalizuje to 3-krotnym dŸwiêkiem
8. Gdy dioda LED w³¹czy siê ponownie, powtórzyæ czynnoœci /pkt. 6 i 7/, naciskaj¹c przycisk
odpowiedni¹ iloœæ razy /podaæ nowy kod/
9. Po wprowadzeniu nowego kodu, alarm potwierdzi wybrane cyfry b³yskami diody LED, a syrenka
zasygnalizuje to krótkim dŸwiêkiem /na pocz¹tku wyœwietlania ka¿dej cyfry/
• po wyœwietleniu ostatniej, czwartej cyfry kodu i up³ywie 2sek., syrenka zasygnalizuje 3-krotnym
dŸwiêkiem koniec programowania i alarm wy³¹czy tryb warsztatowy
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E20 97RA-01 1534

homologacja nr

marka
nr nadwozia:
nr rejestracyjny:

Imiê:
adres:

typ:

Przegl¹d gwarancyjny po 2 latach eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

Przegl¹d gwarancyjny po 4 latach eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

Przegl¹d gwarancyjny po 1 roku eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

Przegl¹d gwarancyjny po 3 latach eksploatacji

data, piecz¹tka, czytelny podpis

PRZEGL¥DY GWARANCYJNE

DANE POJAZDU

Nazwisko:

piecz¹tka, czytelny podpis

W£AŒCICIEL POJAZDU

DATA MONTA¯U

(21)

NR SERYJNY

KARTA GWARANCYJNA

SPRZEDAWCA-MONTA¯YSTA-GWARANT

tytan DS400 CAN

TYP URZ¥DZENIA

hologram

