
PANDORA MOTO EU SERVICE-SECURITY

SYSTEM OPERATION MODES

The system has 2 power saving operation modes. The modes can be adjusted using 
AlarmStudio.

Power saving mode 1. The system goes to this mode 24 hours (you can set the time 
interval using AlarmStudio) after last arming/disarming. This mode reduces energy 
consumption by 25%. Delay of the first command from the remote control is slightly 
increased in this mode.

Power saving mode 2. The system goes to this mode 10 day (you can set the time 
interval using AlarmStudio) after last arming/disarming. This mode reduces energy 
consumption by 50%.

S Y S T E M  F E A T U R E S

 WARNING! THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE 
CHANGES IN THE PRODUCT SPECIFICATION AND DESIGN TO IMPROVE 

ITS TECHNOLOGICAL AND OPERATIONAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE

SYSTEM SET

1. Base unit  1.
2. Main control remote with LCD  1.
3. Cable with VALET button and three-colored LED indicator  1.
4. User installation manual  1.
5. Analog temperature sensor  1.
6. Main cable of the base unit  1.
7. Fastening kit  1.
8. Reed switch  2.
9. Blocking Relay  1.
10. Siren (optional)  1.
11. Packaging  1.

A rendszer 2 féle energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik, amelyek az AlarmStudio 
segítségével állíthatók be.

Energiatakarékos mód 1. 
A rendszer 24 órával (az időintervallum az AlarmStudioban állítható) az utolsó élesítés/
hatástalanítás után ebbe az üzemmódba kerül. Ebben az üzemmódban  25%-kal csökken 
az energiafogyasztás, a távirányító első parancsának késleltetése kissé megnő. 
 
Energiatakarékos mód 2. 
A rendszer 10 nappal (az időintervallum az AlarmStudioban állítható) az utolsó élesítés/
hatástalanítás után lép be ebbe az üzemmódba. Ebben üzemmódban 50%-kal csökken 
az energiafogyasztás.

Pandora MOTO EU



USER MANUAL

 WARNING! RADIO CHANNEL IS DISABLED IN THE POWER SAVING MODE 
2. SYSTEM CANNOT BE CONTROLLED VI A REMOTE CONTROL IN THIS 

MODE. ALL SECURITY ZONES REMAIN ACTIVE. READ THE SECTION BELOW TO 
ENTABLE RADIO CHANNEL

S Y S T E M  F E A T U R E S

Antenna

SEND/ALARM
indicator

OLED
display

Button 1
Button 2

Button 3

1212 0B 48

To exit the power saving mode 2 and enable radio channel, change the status of 
any security zone (ignition, clutch handle, shock/tilt/motion sensor etc.). The siren 
will emit one sound signal if the system is armed. After that the system will wait for a 
disarming command from the remote control for 5 seconds. If the command is not 
received, alarm will triggered.

REMOTE CONTROL

Two-way remote is the main mean of control over the system.
For easily distinguishable notifications the remote uses 16 ringtones. Each ringtone 

matches particular event.
Remote has flashing LED indicators for additional information.

FIGYELEM!
A 2. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDBAN A RÁDIÓCSATORNA LE VAN TILTVA, 
A RENDSZER NEM IRÁNYÍTHATÓ A TÁVIRÁNYÍTÓVAL, AZONBAN MINDEN 
BIZTONSÁGI ZÓNA AKTÍV MARAD. A RÁDIÓCSATORNA ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 
OLVASSA EL AZ ALÁBBI RÉSZT.

A  2. energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez és a rádiócsatorna engedélyezéséhez 
változtassa meg bármelyik biztonsági zóna állapotát (gyújtás, tengelykapcsoló fogantyú, 
ütés/dőlés/mozgásérzékelő stb.) A sziréna egy hangjelzéssel jelzi a rendszer élesítését, 
majd 5 mp-ig várja a hatástalanítás parancsot a távirányítóról. Ha a parancs nem érkezik 
meg, elindul a riasztó.

A kétirányú távirányító a rendszer irányításának fő eszköze. 
A értesítések megkülönböztetése érdekében a távirányító 16 különböző csengőhangot 
használ. A további információkat a LED fényjelzések mutatják.
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TURNING ON/OFF THE REMOTE CONTROL

To turn the remote control on, press and hold    button. «REMOTE ON» ringtone 
will play. Pressing and holding this button again for 3 seconds will cause the remote 
to turn off.

MEANING OF THE REMOTE CONTROL LED INDICATORS

Green light indicator:
•	Flashes	if	there	is	a	connection	with	the	base	unit
•	Goes	dark	when	there	is	no	connection	with	the	base	unit.

Red light indicator:
•	Flashes	frequently	if	there	is	any	notification.
•	Flashes	occasionally	when	there	is	no	connection.

R E M O T E  C O N T R O L

 WARNING! ALL CONTROL COMMANDS ARE TRANSMITTED VIA 
RADIO CHANNEL, FOR MAXIMUM EFFECTIVENESS AND RANGE IT IS 

RECOMMENDED NOT TO SHIELD AERIAL AREA (SEE PICTURE) WITH FINGERS 
WHEN USING A REMOTE CONTROL.

   REMOTE CONTROL IS UNIFIED CONTROL DEVICE. REMOTE CONTROL 
FUNCTIONS DEPEND ON SECURITY SYSTEM MODEL

Távirányító ki/bekapcsolása

A távirányító bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot. A bekapcsolást 
a >REMOTE ON< csengőhang jelzi. A távirányító kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva 3 másodpercig ugyanezt a gombot.

A távirányító LED fényjelzéseinek jelentései:

Zöld:
 - Villog, ha van kapcsolat az eszközzel
 - Elsötétül, ha nincs kapcsolat az eszközzel

Piros:
- Gyakran villog, ha van valamilyen értesítés
- Alkalmanként villog, ha nincs kapcsolat
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System is disarmed
System is armed
(no alarm events)Ignition is switched on Ignition is switched off

 
(short press)

Arming with sound 
confrmation

Search mode – flashes 
of turn signals with 
sound signals for 5 
seconds

 
(1 sec)

Arming without sound 
confrmation

Search mode – flashes 
of turn signals without
sound signals for 5 
seconds

 
(2 sec)

Switch on ‘Ignition 
maintenance’ mode

 
(3 sec)

Remote engine start

 
(short press)

Disarming with sound 
confirmation

(1 sec)
Disarming without 
sound confirmation

(>2 sec.)
Switch off ‘Ignition 
maintenance’ mode

Switch off the ignition 
during remote or 
automatic engine start 
procedure.

QUICK ACCESS FUNCTIONS OF THE REMOTE CONTROL

R E M O T E  C O N T R O L

A távirányítók gyorsfunkciói:

A rendszer nincs élesítve 

A gyújtás be van 
kapcsolva

A gyújtás ki van kapcsolva
A rendszer élesítve van

Röviden

2 mp

3 mp

Röviden

1 mp

1 mp

> 2 mp

Élesítés hangjelzéssel Keresés mód - az irányjelzők 
villogása hangjelzéssel (5 
másodpercig)

Élesítés hangjelzés nélkül

’Gyújtás karbantartás’ mód 
bekapcsolása

Keresés mód - az irányjelzők 
villogása hangjelzés nélkül 
(5 másodpercig)

Távindítás

Hatástalanítás hangjelzéssel

Hatástalanítás hangjelzés 
nélkül

Gyújtás kikapcsolása a 
motor táv- vagy automatikus 
indításakor

’Gyújtás karbantartás’ mód 
kikapcsolása

Gombnyomás 
hossza
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 + 
(short)

Arming when the 
engine is running with 
sound confirmation

Arming in 30 seconds
with sound notifcation

 + 
(1 sec.)

Arming when the 
engine is running 
without sound 
confirmation

Arming in 30 seconds
without sound 
notifcation

 +  
(short press)

PANIC mode 

  
(short press) Switch on LCD lighting (available only on the remote with LCD)

  (3 sec.) Switch on/off remote (available only on the remote with LCD)

R E M O T E  C O N T R O L

Röviden

3 mp

LCD világítás kikapcsolása

Röviden

1 mp

Röviden

Élesítés hangjelzéssel amikor 
a motor jár

Élesítés hangjelzéssel 30 
mp-en belül

Élesítés hangjelzés nélkül 
amikor a motor jár

Élesítés hangjelzés nélkül 30 
mp-en belül

PÁNIK mód

Távirányító kikapcsolása
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ICONS OF THE REMOTE CONTROL

R E M O T E  C O N T R O L

The system is armed

The system is disarmed

«Warning level of the
shock sensor» security
zone

«Alarm level of the
shock sensor» security
zone

«Motion sensor» 
security zone

«Tilt sensor»
security zone

«Ignition» 
security zone

«Trunk» security zone

«Clutch», «Brake»
security zone

12 48

0°

«Neutral» indicator

«Low on-board voltage»
security zone

Remote control
battery level

Command sending

Numeric indicator.
Displays current time

Battery level

Engine temperature

Alarm clock

Engine operation icon

Engine is started

Engine is stopped

P

12.0 V

srop

A rendszer élesítve van

A rendszer hatástalanítva van

„Az ütésérzékelő figyelmeztetési 
szintje” biztonsági zóna

Az ütésérzékelő riasztási szintje” 
biztonsági zóna

„Mozgásérzékelő” biztonsági zóna

„Emelésérzékelő” biztonsági zóna

„Gyújtás” biztonsági zóna

„Csomagtartó” biztonsági zóna

„Kuplung”, „Fék” biztonsági zóna

„Üres” jelzés

„Alacsony fedélzeti feszültség” 
biztonsági zóna

Távirányító töltöttségi szintje

Parancs küldése

Aktuális idő

Akku állapota

Motor hőfoka

Ébresztőóra

Motorműködés ikon

Motor beindítva

Motor leállítva

A távirányító ikonjai
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R E M O T E  C O N T R O L

REPLACING A BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

If high quality batteries are used, service-security system 
remote can function up to 4 months without needing a 
replacement. Battery needs to be replaced if the remote 
control is not turning on or the icon has only one bar
left and starts flashing.

To replace the battery:
•	move	battery	cover	lock	in	the	direction	shown	with	

arrow;
•	take	the	battery	out	and	place	a	new	one	on	its	place;
•	the	remote	is	ready	for	use	(switch	it	on	by	pressing	and	holding	   button
for 3 seconds).
It is recommended to keep an extra AAA battery.

CONTROL OVER THE SYSTEM IN A CASE OF EMERGENCY

Write down or remember the «Service PIN-code»

In case you cannot disarm the system using the remote control, the service PIN-code 
can be used (factory preset is 1-1-1-1). You can enter the code only if the base unit 
is powered, the ignition is switched off. The PIN-code entering is performed using  
external VALET button and indicated by flashes of the external LED indicator.

                                            WARNING!  IT IS HIGHLY RECOMENDED TO CHANGE FACTORY PRESET
 OF THE «SERVICE PIN-CODE» FOR IMPROVING SECURITY OF THE SYSTEM

Elemcsere a távirányítóban
Minőségi elemek használata esetén a távirányító akár 
4 hónapig is működhet 1 elemmel. Az elemet akkor kell 
kicserélni ha a távirányító nem kapcsol be, vagy ha a 
töltöttséget jelző ikon már csak 1 vonalat mutat és elkezd 
villogni.

Elemcsere:
- Mozgassa az elemet fedő zárat a képen látható irányba
- Vegye ki a régi elemet és helyezze be az újat
- A távirányító használatra kész (a bekapcsoláshoz nyomja meg és és tartsa 
lenyomva 3 másodpercig a P gombot)

A rendszer irányítása vészhelyzet esetén

FIGYELEM! BIZTONSÁGI OKOKBÓL JAVASOLJUK, HOGY VÁLTOZTASSA 
MEG A GYÁRI SZERVIZ PIN KÓDOT

Írja le, vagy jegyezze meg a Szerviz PIN kódot

Abban az esetben, ha a rendszert nem tudja a távirányítóval hatástalanítani használja a 
Szerviz PIN kódot (gyári beállítás: 1-1-1-1). A kódot csak akkor tudja megadni, ha az eszköz 
áram alatt van és a gyújtás ki van kapcsolva. A PIN kódot a külső SZERVIZ gomb segítségével 
tudja megadni, a helyes PIN kódot a külső LED fényjelző villanása igazolja vissza.
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R E M O T E  C O N T R O L

After correct input of PIN-code the system will enter programming mode if it was 
disarmed and the ignition was switched off. Exit programming mode is performed by 
switching the ignition on. For emergency arming when the engine is stopped, press and 
hold VALET button for 3 seconds. The system will be armed in 30 seconds. LED indicator 
lights red during 30 seconds countdown period.

Entering the «Service PIN-code»:
•	Enter	the	first	digit	of	the	code	using	VALET button. Press the button a number 

of times, equal to the first digit. Pauses between presses should not exceed 1 second. 
Each pressing will be confirmed with orange LED indicator flash. Pause for more than 
1 second and red LED indicator flash confirm the input of the first digit. Then you can 
enter the next digit. 

•	Enter	the	second	digit	of	the	code	using	VALET button. Press the button a 
number of times, equal to the second digit. Pauses between presses should not 
exceed 1 second. Each pressing will be confirmed with orange LED indicator flash. 
Pause for more than 1 second and red LED indicator flash confirm the input of the 
second digit. Then you can enter the next digit.

•	Enter	the	third	digit	of	the	code	using VALET button. Press the button a number 
of times, equal to the third digit. Pauses between presses should not exceed 1 second. 
Each pressing will be confirmed with orange LED indicator flash. Pause for more than 
1 second and red LED indicator flash confirm the input of the third digit. Then you can 
enter the next digit.

•	Enter	the	fourth	digit	of	the	code	using	VALET button. Press the button a number 
of times, equal to the fourth digit. Pauses between presses should not exceed 1 
second. Each pressing will be confirmed with orange LED indicator flash. After 
correct enter of the fourth digit the system will be disarmed. The correct input will be 

VALET BuTTon

LED IndicatorLED fényjelző

SZERVIZ gomb

A PIN-kód helyes bevitele után a rendszer programozási módba lép ha hatástalanították 
és lekapcsolták a gyújtást. A programozás módból a gyújtás bekapcsolásával lehet kilépni. 
Vészélesítéshez leállított motor mellett nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a SZERVIZ 
gombot. A rendszer 30 másodpercen belül élesítve lesz, A LED fényjelző 30 mp-en keresztül pirosan 
világít, amíg a visszaszámlálás tart.

A Szerviz PIN kód megadása:

Adja meg az 1. számjegyet a SZERVIZ gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, 
amennyi a PIN kód 1. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. 
Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros 
villanása jelzi az 1. számjegy megadását. Folytassa a 2. számjegy megadásával.

Adja meg a 2.  számjegyet a SZERVIZ gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, 
amennyi a PIN kód 2. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. 
Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros 
villanása jelzi a 2. számjegy megadását. Folytassa a 3. számjegy megadásával.

Adja meg a 3.  számjegyet a SZERVIZ gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, 
amennyi a PIN kód 3. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. 
Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros 
villanása jelzi a 3. számjegy megadását. Folytassa a 4. számjegy megadásával.

Adja meg a 4.  számjegyet a SZERVIZ gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, 
amennyi a PIN kód 4. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. 
Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. A 4. számjegy helyes megadása után a rendszer 
hatástalanítva lesz. A helyes PIN kód megadását váltakozó zöld és piros LED villanások jelzik, ha a 
megadott PIN kód helytelen volt akkor a LED hosszan, pirosan világít. A PIN kód megadásával 5 mp 
után újrapróbálkozhat.
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R E M O T E  C O N T R O L

confirmed with the series of green and red flashes of the LED indicator. If the input 
was incorrect, it will be indicated with a long red flash of the LED indicator and the 
system will stay in previous state. New input can be attempted after 5 seconds.

ARMING PROCEDURE

Arming the system allows monitoring of all security zones, locks the doors and blocks 
the engine. To arm the system when the engine is stopped, shortly press  button 
on the remote control. The siren will emit one sound signal and turn signals will flash 
once. The remote control will play «ARMING» ringtone and security mode status icon 
(the lock) will change to .
For arming without sound confirmation press and hold    button for more than 
1 second.
If when arming one of the security zones were triggered, the siren will sound 4 short 
signals instead of 1, turn signals will flash 4 times, remote will play  «WARNING» 
ringtone (after «ARMING» ringtone) and will show troubled zone. This zone sensor 
will be disabled at that moment. The sensor will be armed again in 15 seconds after 
the zone was set right.

DISARMING PROCEDURE

To disarm the system, shortly press  button on the remote. You will hear 2 short 
siren sounds and will see 2 flashes of turn signals. The remote will play «DISARMING» 
ringtone and security mode status icon will change to .

For disarming without sound confirmation press  button for more than 1 second.
If there were new alarming events during the time system was armed, siren will 

sound 4 times, and turn signals will flash 4 times, the remote will sound «WARNING» 
ringtone (after «DISARMING» ringtone) and will indicate zones triggered. All recent 
alarm events can be viewed in the event history.

A rendszer élesítése

A rendszer élesítése lehetővé teszi az összes biztonsági zóna felügyeletét, az ajtók 
bezárását és a motor blokkolását. A rendszer élesítéséhez a motor leállítása után nyomja 
meg a távirányítón röviden a Zárás gombot. A sziréna egyet csipog, az irányjelzők 
villannak egyet, a távirányító az «ARMING» csengőhangot játssza és a kijelzőjén a Lakat 
ikon zárva van.
Hangjelzés nélküli élesítéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a Zárás gombot több, 
mint 1 mp-ig.

Ha élesítéskor valamelyik biztonsági zóna kioldott, a sziréna 1 helyett 4 rövid jelzést 
ad, az irányjelzők 4-szer villannak, a távirányító a «WARNING» csengőhangot játssza 
(az «ARMING» csengőhang után) és a kioldott zónát jelzi. Ez az érzékelő abban a 
pillanatban le lesz tiltva. Az érzékelő a zóna helyes beállítása után 15 másodpercen belül 
újra élesítve lesz.

A rendszer hatástalanítása

A rendszer hatástalanításához nyomja meg a távirányítón röviden a Nyitás gombot. A 
sziréna kettőt csipog, az irányjelzők  kétszer villannak, a távirányító a «DISARMING» 
csengőhangot játssza és a kijelzőn a Lakat ikon nyitva van.
Hangjelzés nélküli hatástalanításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Nyitás gombot 
több, mint 1 mp-ig.

Ha az élesítés alatt történt riasztás a sziréna 4x csipog, az irányjelzők is 4x villannak, a 
távirányító a «WARNING» csengőhangot játssza (a «DISARMING» csengőhang után) és 
megmutatja azt a zónát amelyik a riasztást okozta.
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VEHICLE SEARCH FUNCTION

To easily find your vehicle on a massive parking, shortly press  button when the 
vehicle is armed. The system will sound the siren and flash turn signals 5 times in a 
row.

To search for car without sound confirmation, press and hold  button for more 
than 1 second.

PANIC MODE

If your vehicle or you are in danger and you want to draw attention to your 
motorcylce, you can use PANIC mode. In this mode the siren will sound and turn 
signals will flash continuously for 30 seconds. To trigger PANIC mode, press  and 

 buttons simultaneously. To switch it off, press either   or .

R E M O T E  C O N T R O L

shortly
press

5 �ashes

5 �ashes5x

press and
hold for 1 second

shortly press + Lights 30 sec.

+

A jármű keresése

A jármű kereséséhez nyomja meg röviden a Zárás gombot amikor a jármű élesítve van. A sziréna megszólal 
és az irányjelzők 5x villannak egymás után.

Hangjelzés nélküli kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a Zárás gombot 1 mp-ig, ebben az esetben 
csak az irányjelzők villognak.

PÁNIK mód

Ha a jármű vagy Ön veszélyben van és fel akarja hívni a figyelmet a motorkerékpárra használja a PÁNIK 
módot. A PÁNIK mód bekapcsolásakor bekapcsol a sziréna és az irányjelzők 30 mp-en keresztül villognak. 
A PÁNIK mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón egyszerre a NYITÁS és ZÁRÁS gombokat, a 
kikapcsoláshoz pedig vagy a NYITÁS vagy a ZÁRÁS gombot.
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R E M O T E  C O N T R O L

REMOTE AND AUTOMATIC ENGINE START

The system allows for remote engine start using remote engine start command or 
automatic engine start using preconfigured automatic engine start function. Remote 
start can be used to heat engine, charge battery. Remote and automatic start can 
only be used when the system is armed. When using remote and automatic engine 
start functions, make sure that the motorcycle is securely fixed on a parking position 
While system is in remote and automatic start mode, it keeps performing all security 
functions of all of the security zones excluding shock sensor. To compensate, motion 
sensor sensitivity and responsiveness will be increased. If any security zone will be 
triggered, the engine will be immediately stopped and alarm mode will be entered. 
Herewith all engine blocking functions will be activated.

REMOTE ENGINE START

If the system is prepared for remote start, to execute it, press and hold   button 
for 3 second. Sound signal will confirm the command, LCD will show flashing engine 
operation icon  signifying preparation to the engine start. In a few seconds the 
engine will be started, the remote control will play «ENGINE START» ringtone and 
shown spinning engine operation icon .

Engine operation duration depends on system settings – either heating time or 
threshold temperature for engine stop To remotely stop the engine while it performs 
heating, press and hold  button for 2 or more seconds. The engine will be 

3 �ashes

ringtone 
«Engine start»

press and
hold for 3 sec. 

preparing
to start engine start

~~

Táv és automatikus motorindítás

A rendszer a távindítás paranccsal lehetővé teszi a motor távoli indítását vagy az előre 
konfigurált automatikus motorindító funkcióval a motor automatikus indítását. A távindítás a motor 
melegítésére és az akkumulátor töltésére használható. Mindkét funkció akkor használható ha 
a rendszer élesítve van, ügyeljen arra, hogy a motorkerékpár parkolás során biztosan rögzítve 
legyen. Mindkét funkció használata során a biztonsági funkciók az ütésérzékelő kivételével 
továbbra is működnek, ennek kompenzálására a mozgásérzékelő érzékenysége megnövekszik. 
Ha valamelyik biztonsági zóna működésbe lép, a motor azonnal leáll, a rendszer riasztási módba 
lép és aktiválódik az összes motorblokkoló funkció.

Távindítás

A motorkerékpár távindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a távirányító 
Zárás gombját. A parancs végrehajtását egy hangjelzés igazolja vissza, az LCD kijelzőn a villogó 
motorműködés ikon jelzi a motorindítás előkészítését. A motor pár másodperc múlva beindul, a 
távirányító az «ENGINE START» csengőhangot játssza és a forgó motorműködés ikont mutatja.
A motor működési ideje a beállításoktól függ, leállításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva több 
mint  2 mp-ig a távirányító Nyitás gombját. Ezt követően a motor azonnal leáll, az «ENGINE 
STOP» csengőhangot játssza és forgó a motorműködés ikon elhalványul.
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immediately  stopped and it will be confirmed by remote control playing «ENGINE 
STOP» rington and engine operation icon fading  .

The remote control will give notification 1 minute before designated engine 
stop:   icon will flash and «ENGINE STOP IN 1 MINUTE» ringtone will play every 
10 seconds. If remote engine start command is sending during remote engine start 
procedure the operation period will be extended by 10 minutes. This procedure can 
be repeated multiple times.

R E M O T E  C O N T R O L

ringtone 
«Engine stop»

press and
hold for 2 sec engine stop

~~ringtone 
«Engine start»

~~

A távirányító 1 perccel a motor leállítása előtt értesítést küld: a motorműködés ikon villog 
és 10 másodpercenként megszólal az «ENGINE STOP IN 1 MINUTE» csengőhang. Ha a 
távindítás folyamata alatt újból távindítási parancsot küld akkor 10 perccel meghosszabbodik 
a folyamat. Ez az eljárás többször is megismételhető.



PANDORA MOTO EU SERVICE-SECURITY

R E M O T E  C O N T R O L

remote start
settings

system
controlsCHECK

channel
management

1 2 3
4 5 6
7 8 9

remote start
settings

system
controlsCHECK

channel
management

1 2 3
4 5 6
7 8 9

SYSTEM SETTINGS MENU

Enter the main menu with    button short press. To switch between menu sections, 
shortly press    button.

 ENTERING SETTINGS MENU

•	 сontrol over motorcycle status, 
view event history

•	 remote and automatic 
engine start adjusting

•	 sound notifications of the remote 
control

•	

•	 notifications on loss of radio signal

•	 maintenance mode of the vehicle 

•	 time setting

14 45
06 30

alarm clock
enabled

alarm clock
disabled

alarm clock

sounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settings

connect. lost:
ringtone

connect. lost:
alarm

connect. lost:
no sound

sounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settings

•	 sensors adjusting

•	 siren signals adjusting

датчик удара
предвар. уров.

датчик удара
предвар. уров.
включен

датчик удара
тревож. уров.

датчик удара

датчик удара
тревож. уров.
включен

shock sensor
enabled

доп. датчик
включен

доп. датчик

adjusting
shock sensor
alarm lvl. = 30

adjusting
shock sensor
warn. lvl. = 35

shock
sensor warn.
level disabled

shock sensor
alarm level
disabled

sensors
adjusting

valet mode
enabled 

valet mode

valet mode
disabled

Beállítások menü

Nyomja meg röviden az F gombot, hogy belépjen a főmenübe. A menüpontok közötti 
lépkedéshez nyomja meg röviden az F gombot.

Belépés a Beállítások menübe

A motorkerékpár állapotának ellenőrzése, 
előzmények megtekintése

Táv- és automatikus indítás 
beállításai

Érzékelők beállítása

Sziréna jelzések beállítása

A távirányító hangjelzései

Értesítések rádiójel elvesztése esetén

Szerviz mód

Idő beállítása
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•	 alarm clock time adjusting

•	 alarm clock setting

 EXIT SETTINGS MENU

TO EXIT MENU, PRESS AND HOLD  
 BUTTON FOR 1 SECOND. 

14 45
06 30

alarm clock
enabled

alarm clock
disabled

alarm clock14 45
06 30

alarm clock
enabled

alarm clock
disabled

alarm clock

Ébresztőóra beállítások

Ébresztés idejének beállítása

Kilépés a menüből

A menüből történő kilépéshez nyomja 
meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig az F 
gombot.
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VEHICLE STATUS CONTROL

To receive information about engine, exterior temperature, battery voltage and fuel 
level, select «System controls» menu and shortly press  button.
To exit menu, press and hold  button for 1 second.

Note: Engine temperature indicating is available only if temperature sensor is connected.
The sensor availability depends on the system set

remote start
settings

system
controlsCHECK

channel
management

1 2 3
4 5 6
7 8 9

arming
12:43

disarming
12:44

system
controlsCHECK

arming
12:43

disarming
12:44

system
controlsCHECK

EVENT HISTORY

To view event history in the system’s memory, select «System controls» menu, 
then shortly press  button. Navigate several last events using  (forward) 
and (back). Events are displayed by showing time of the event and flashing 
corresponding trigger zone indicators.

A jármű állapotának ellenőrzése

Ha információkat szeretne kapni a motorról, a külső hőmérsékletről, az akkumulátor állapotáról 
és az üzemanyagszintről, válassza a «System controls» menüt és röviden nyomja meg a 
Zárás gombot. A menüből való kilépéshez tartsa lenyomva 1 másodpercig az F gombot.

Megjegyzés: A motorhőmérséklet-kijelzés csak akkor érhető el, ha a hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatva 
van. Az érzékelő elérhetősége a rendszer beállításaitól függ.

Előzmények

Az előzmények megtekintéséhez válassza a «System controls» menüt, majd röviden nyomja 
meg a Nyitás gombot. Az előzmények között a Nyitás (előre) és Zárás (vissza) gombokkal 
tud lépkedni.
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AUTOMATIC ENGINE START

The system allows setting up modes of automatic engine start and stop. Synchronized 
real-time clock on the remote control and base unit and other autonomous system 
settings allow many engine start options without needing to have the remote control 
in command radio range. Automatic start and engine work conditions programming 
is done using LCD remote. Shortly press  button to enter «Remote start 
settings» menu. Shortly press  button to switch between menu sublevels. Sublevel 
values are changed using  and  buttons.

When changing settings are done, the values should be saved. To do this, proceed 
to «Send settings» sublevel by pressing of  button and press  button to save 
new settings. Changes will be sent to the base unit, it will be confirmed with double 
sound signal of the remote control.

To exit menu, press and hold  button for 1 second.

Note: If you have not saved new settings, remote and automatic engine start settings will 
remain the same as before.

Note: Engine start via temperature is available only if temperature sensor is connected. The 
sensor availability depends on the system set.

Automatikus motorindítás

A rendszer lehetővé teszi az automatikus motorindítás és -leállítás üzemmódok beállítását. 
Amennyiben távirányítón és az eszközön megfelelően van beállítva az idő akkor számos 
motorindítási lehetőség közül lehet választani anélkül, hogy a távirányítót a hatótávolságában 
kellene tartani. Az automatikus indítás és a motor működésének programozása az LCD 
távirányítóval történik. Röviden nyomja meg a Nyitás gombot, hogy belépjen a „Remote start 
settings” menübe. Az F gomb rövid megnyomásával válthat a menüpontok között. A menüpontok 
értékei a Nyitás és Zárás gombokkal módosíthatók.

A változtatások mentéséhez az F gomb segítségével lépjen a «Send settings» menüpontba és 
nyomja meg a Zárás gombot. A változtatások mentését a távirányító dupla hangjelzése igazolja 
vissza. A menüből történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.

Megjegyzés: Ha nem mentette el az új beállításokat akkor minden a korábbiak szerint marad.

Megjegyzés: A hőmérséklet szerinti motorindítás csak akkor működik ha a hőmérséklet érzékelő 
csatlakoztatva van. Az érzékelő elérhetősége a rendszer beállítottságától függ.
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remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

hours

increase

minutes

decrease

Távindítás beállítások

Indítás időre engedélyezve Indítás időre letiltva

Indítási idő

Óra Perc

Indítás hőmérséklet szerint 
engedélyezve

Indítás hőmérséklet szerint 
letiltva

Növel Csökkent

Indítási hőmérséklet
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remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

increase. decrease

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

remote start
settings

send settings

start by time
enabled

start by time
disabled

daily start
enabled

daily start
disabled

stop by temp.
enabled

stop by temp.
disabled

start by temp
enabled

start by temp
disabled

work duration
20 минут

start temp
– 20°

stop temp.
80°

start time
07:30

increase

return to the beginning of the settings

set selected modes

decrease
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Napi indítás engedélyezve

Csökkent

Leállítás hőmérséklet alapján Leállítás hőmárséklet alapján letiltva

Leállítási hőmérséklet

Csökkent

Változtatások mentése

Működési idő

Növel

Napi indítás letiltva

Növel

A kiválasztott módok beállítása

Visszalépés a beállítások elejére
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SENSORS SETTINGS

The system allows to adjust shock/motion/tilt sensors using the remote control. 
Shortly press  button to enter «Sensor settings» menu. Shortly press  button 
to switch between menu sublevels of the shock/motion/tilt sensors. The sensitivity 
of a sensor are increased using  and decreased using   buttons. Maximum 
sensitivity value is 50 and minimum is 0.

Press and hold  button for 1 second to save new sensitivity values.

SHOCK SENSOR SETTINGS

For prompt remote adjusting of shock sensitivity control, select «Shock
sensor» submenu by short presses of  button. Short presses of  button will 
cause switching between functions. To save new settings of shock
sensitivity control, shortly press button . 

To enter «Shock sensor warning/alarm level» submenus, shortly press  button. 
Sublevel sensitivity can be set with short presses of   and  buttons. To save 
new settings of sensor, press and hold  button for 1 second. To exit menu, press 
and hold  button for 1 second.

Érzékelők beállítása 

A rendszer lehetővé teszi a az ütés/mozgás/emelésérzékelő beállítását a távirányítók 
segítségével. Röviden nyomja meg a Nyitás gombot, hogy belépjen a «Sensor settings» 
menübe. Röviden nyomja meg a P gombot az almenük (ütés/mozgás/emelésérzékelő) közötti 
lépkedéshez. Az érzékelők érzékenységét a Zárás gombbal tudja növelni, míg a Nyitás 
gombbal csökkenteni (0-50 között).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Zárás gombot 1 mp-ig a beállítások mentéséhez.

Ütésérzékelő beállítása
Az F gomb nyomkodásával lépjen a «Shock sensor» almenübe. A Nyitás gomb segítségével 
válassza ki a megfelelő funkciót, a beállítások elmentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 
a Zárás gombot 1 mp-ig.

Az F gomb segítségével lépjen a «Shock sensor warning/alarm level» almenübe, az 
érzékelők érzékenysége a Nyitás és Zárás gombokkal állítható. A beállítások elmentéséhez 
nyomja meg és tartsa lenyomva a Zárás gombot 1 mp-ig. Nyomja meg az F gombot 1 mp-re, 
hogy kilépjen a menüből.
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датчик удара
предвар. уров.

датчик удара
предвар. уров.
включен

датчик удара
тревож. уров.

датчик удара

датчик удара
тревож. уров.
включен

shock sensor
enabled

доп. датчик
включен

доп. датчик

adjusting
shock sensor
alarm lvl. = 30

adjusting
shock sensor
warn. lvl. = 35

shock
sensor warn.
level disabled

shock sensor
alarm level
disabled

sensors
adjusting

датчик удара
предвар. уров.

датчик удара
предвар. уров.
включен

датчик удара
тревож. уров.

датчик удара

датчик удара
тревож. уров.
включен

shock sensor
enabled

доп. датчик
включен

доп. датчик

adjusting
shock sensor
alarm lvl. = 30

adjusting
shock sensor
warn. lvl. = 35

shock
sensor warn.
level disabled

shock sensor
alarm level
disabled

sensors
adjusting

датчик удара
предвар. уров.

датчик удара
предвар. уров.
включен

датчик удара
тревож. уров.

датчик удара

датчик удара
тревож. уров.
включен

shock sensor
enabled

доп. датчик
включен

доп. датчик

adjusting
shock sensor
alarm lvl. = 30

adjusting
shock sensor
warn. lvl. = 35

shock
sensor warn.
level disabled

shock sensor
alarm level
disabled

sensors
adjusting

shortly press to save

shortly press to save

shortly press to save

датчик удара
предвар. уров.

датчик удара
предвар. уров.
включен

датчик удара
тревож. уров.

датчик удара

датчик удара
тревож. уров.
включен

shock sensor
enabled

доп. датчик
включен

доп. датчик

adjusting
shock sensor
alarm lvl. = 30

adjusting
shock sensor
warn. lvl. = 35

shock
sensor warn.
level disabled

shock sensor
alarm level
disabled

sensors
adjusting

датчик удара
предвар. уров.

датчик удара
предвар. уров.
включен

датчик удара
тревож. уров.

датчик удара

датчик удара
тревож. уров.
включен

shock sensor
enabled

доп. датчик
включен

доп. датчик

adjusting
shock sensor
alarm lvl. = 30

adjusting
shock sensor
warn. lvl. = 35

shock
sensor warn.
level disabled

shock sensor
alarm level
disabled

sensors
adjusting

shortly 
press

press and hold for 
1 sec. to save

increase decrease

increase decrease

Ütésérzékelő engedélyezve

Mentéshez nyomja meg röviden

Mentéshez nyomja meg röviden

Ütésérzékelő figyelmeztetési szint letiltva

Ütésérzékelő riasztási szint letiltva

Csökkent

Csökkent

Mentéshez nyomja meg röviden

Növel

Ütésérzékelő figyelmeztetési szint 

Ütésérzékelő riasztási szint beállítása

Nyomja meg 
röviden

Mentéshez nyomja meg és tartsa 
lenyomva 1 mp-ig

Növel
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SETTING MOTION SENSOR

For prompt remote adjusting of motion sensor, select «Motion sensor adjustment» 
submenu by short presses of  button. Sublevel sensitivity can be set with short 
presses of  and  buttons. To save new settings of sensor, press and hold 

 button for 1 second.

To exit menu, press and hold  button for 1 second

TILT SENSOR SETTINGS

For prompt remote adjusting of motion sensor, select «Motion sensor adjustment» 
submenu by short presses of  button. Sublevel sensitivity can be set with short 
presses of  and  buttons. To save new settings of sensor, press and hold 

 button for 1 second.

To exit menu, press and hold  button for 1 second.

движение

регулировка
датчика движ.

adjusting mot-n
sensor
level = 32

 press and hold for 1 sec. to save

increase decrease

press and hold for 1 sec. to save

increase decrease

наклон

регулировка
датчика накл.

adjusting tilt
sensor
level = 25

Mozgásérzékelő beállítása

Az F gomb megnyomásával lépjen a „Motion sensor adjustment” menüpontba. Az érzékelő 
érzékenységét a Nyitás és Zárás gombokkal tudja állítani. A beállítások elmentéséhez nyomja 
meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig a Zárás gombot. 

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.

növel csökkent

Mentéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 1 
mp-ig

Emelésérzékelő beállítása

Az F gomb megnyomásával lépjen a „Motion / Tilt sensor adjustment” menüpontba. Az érzékelő 
érzékenységét a Nyitás és Zárás gombokkal tudja állítani. A beállítások elmentéséhez nyomja 
meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig a Zárás gombot. 

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.

növel csökkent

Mentéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 1 
mp-ig
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sounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settings

sounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settings

sounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settings

sounds enabled

warning signals
are disabled

warning and
alarm signals are disabled

shortly press to save

SIREN SIGNAL SETTINGS

To configure siren sounds, select «Siren settings» menu. Select one of the siren 
sound options using  button.
To save new settings, shortly press  button. 

To exit menu, press and hold  button for 1 second.

Sziréna beállítása

A sziréna hangjának beállításához lépjen a „Siren settings” menübe. A Nyitás gomb segítségével 
válassza ki az egyik sziréna hang opciót. A beállítások mentéséhez nyomja meg röviden a Zárás 
gombot.

Hang engedélyezve

Figyelmeztető hangok letiltva

Figyelmeztető és riasztás hangok 
letiltva

Mentéshez nyomja meg röviden

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 
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sounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settingssounds disabled

sounds enabled

sounds

siren
settings

siren
settings

siren
settings

sound signals are enabled

sound signals are disabled

REMOTE CONTROL SOUND NOTIFICATIONS SETTINGS

This function disables all sound signals of the remote, this mode does not apply to 
alarm clock and main zones triggering. LED indication and vibration remain enabled.

To set one of two notification options, select Sounds menu. Short presses of   
and  buttons will cause switching between menu settings. This mode does not 
require to save.

To exit menu, press and hold  button for 1 second.

RADIO CHANNEL CONTROL SETTINGS

There are 3 options to notify when the owner is not in radio coverage zone. Select 
«Connection lost» menu, short presses of  button will cause switching between 
menu settings. This mode does not require to save.

To exit menu, press and hold  button for 1 second.

Távirányító hangértesítéseinek beállítása

Ez a funkció az ébresztőóra és a riasztás kivételével összes hangértesítést letiltja. A LED jelzés 
és a rezgés engedélyezve maradnak. Lépjen a „Sounds” menüpontba, a Nyitás és Zárás 
gombokkal tudja a hangos/néma üzemmódot kiválasztani. A beállításokat nem szükséges 
menteni.

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.

Hangjelzések letiltva

Hangjelzések engedélyezve

Rádióadó vezérlés beállításai

Válassza a „Connection lost” menüt, majd a Nyitás gomb segítségével válassza ki, hogy 
milyen módon jelezze a rendszer ha a tulajdonos a lefedettségi zónán kívül van. A beállításokat 
nem szükséges elmenteni.

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.
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MAINTENANCE/VALET MODE

It is recommended to put system into maintenance mode before handing your 
vehicle to the service. When this mode is switched on, security system stops 
interfering with built-in electronics and disables all functions to ease maintenance. 
Moreover, you will not have to leave the remote control in the car. Disabling 
maintenance mode is not possible without using the main remote control. This 
feature is implemented to prevent recording additional remotes during maintenance 
without the owner knowing. To activate maintenance mode when ignition is switched 
on, select «Valet mode» and shortly press  button. The system will confirm 
enabled maintenance mode with green flash of LED indicator of the VALET button 
when ignition is switched on. To exit this mode, select Valet mode and shortly press 

 button. 

R E M O T E  C O N T R O L

„Connection lost” csengőhang jelzés

Riasztás jelzés

Minden értesítés kikapcsolva

Szerviz mód

Amennyiben szervizbe viszi járművét ajánlott az eszközt Szerviz módba tenni. Kapcsolja be a gyújtást, 
válassza a „Valet mode” menüt és röviden nyomja meg a Zárás gombot. A Szerviz gomb LED fénye 
zölden villan, amennyiben bekapcsolódott a Szerviz mód. A Szerviz mód kikapcsolásához lépjen a 
„Valet mode” menübe és nyomja meg röviden a Nyitás gombot.

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.
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To exit menu, press and hold  button for 1 second.

TIME SETTINGS

To set up time, select  «Time» menu. With short presses  of  button set hours,
with short presses of   button set minutes.

This mode does not require to save.
To exit menu, press and hold  button for 1 second.

Szerviz mód bekapcsolva

Szerviz mód kikapcsolva

Idő beállítása

Lépjen a „Time” menübe. A Zárás gombbal az órát, a Nyitás gombbal pedig a percet tudja 
beállítani. 
A beállításokat nem szükséges menteni.

percóra

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot 1 mp-ig.
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ALARM CLOCK SETTINGS

To set up the alarm clock, select «Alarm clock» menu. Enable alarm with
short  button press or disable it with short  button press. 

Setting of alarm is similar to clock setting.

R E M O T E  C O N T R O L

Ébresztőóra beállítása

Lépjen az „Alarm clock” menübe. Az ébresztőóra bekapcsolásához nyomja meg röviden 
a Zárás gombot, a kikapcsoláshoz pedig a Nyitás gombot. Az ébresztés idejét ugyanúgy 
tudja beállítani mint az időt.

óra perc
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PREPARATION FOR SYSTEM PROGRAMMING FROM A COMPUTER

The system allows programming all settings and updating software of the base unit 
via micro-USB cable. If the base unit has not yet been installed in the vehicle, it will be 
powered via micro-USB cable while programming. To program using a computer, you 
need a standard USB cable, a computer with Windows XP/ Vista/7/8/10 and Pandora 
AlarmStudio application (you can download it from pandorainfo.com).

In preparation to the programming these stages should be followed:
•	 connect	the	system	and	PC	via	USB	cable;
•	 start	Pandora	AlarmStudio;
•	 enter the programming settings mode by entering the service PIN-code.
 
UPDATING FIRMWARE

It is recommended to update firmware of the base unit before installing and 
programming the system (actual version of the firmware you can download from 
pandorainfo.com). You can update firmware using AlarmStudio application after 
entering programming mode or using quick boot algorithm (PIN-code is not 
required). If the boot mode has been interrupted for some reason and the status 
indicator lights red, you need to load firmware using quick boot mode (without 
entering PIN-code).

«Quick boot» mode:
Open	AlarmStudio,	de-energize	and	disconnect	the	system;	press	and	hold	VALET 

button;	release	the	button	immediately	after	connecting	the	system	and	a	computer	
via	USB	cable;	the	system	will	enter	boot	mode.	You	can	use	quick	boot	mode	for	
updating firmware when the system is in any security state (armed or disarmed).

 

Felkészülés az eszköz programozására számítógépről

A rendszer lehetővé teszi az eszköz összes beállításának programozását és szoftverfrissítését 
mikro-USB kábelen keresztül. Ha az eszköz nem lett még beszerelve a járműbe akkor 
programozás alatt a miscro-USB kábellel töltődik. A számítógéppel történő programozáshoz 
egy standard USB kábel, egy számítógép Windows XP/ Vista/7/8/10 opercáiós rendszerrel és a 
Pandora AlarmStudio alkalmazás szükséges. Az alkalmazást a pandorainfo.com oldalról tudja 
letölteni.

Számítógépes programozáshoz kövesse az alábbi lépéseket:
• Csatlakoztassa az eszközt USB kábellel a számítógéphez
• Indítsa el a Pandora AlarmStudio alkalmazást
• A Szerviz PIN-kód megadásával lépjen a programozás beállítások módba

Szoftverfrissítés

Az eszköz beszerelése és a rendszer programozása előtt ajánlott a szoftvert frissíteni (az aktuális 
szoftvert a pandorainfo.com oldalról tudja letölteni). A szoftvert vagy a Pandora AlarmStudio 
használatával tudja frissíteni miután belépett a Programozás beállítások módba, vagy pedig 
a gyorsindítás algoritmussal (PIN kód nem szükséges hozzá). Ha a rendszerindítási mód 
valamilyen okból megszakadt és az állapotjelző pirosan világít, akkor a szoftvert gyorsindítási 
móddal kell betölteni (PIN-kód megadása nélkül).

„Gyorsindítás mód”
Nyissa meg az AlarmStudiot, áramtalanítsa és válassza le a rendszert, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a SZERVIZ gombot, engedje el a gombot, amint USB kábellel csatlakoztatta a 
rendszert a számítógéphez, a rendszer rendszerindítási módba kerül. A gyorsindítási módot 
akkor használhatja a szoftver frissítésére, ha a rendszer bármilyen biztonsági állapotban van 
(élesített vagy hatástalanított).
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PROGRAMMING USING VALET BUTTON

The system allows programming some settings using VALET button. To configure all 
the settings use a computer to program the system.

Enter programming mode by entering «Service PIN-code», Use VALET button to 
enter the desired level number (press the button a number of times, equal to level 
number;	pauses	between	presses	should	not	exceed	1	second).	The	system	will	
confirm correct input with red and green LED flashes and proceed to the desired 
level. If the input was incorrect, the system will not confirm input and will await a new 
level input after a series of green and red flashes.

Level 1 Recording remote controls into the system memory

Level 2 Changing the factory preset service PIN-code

Level 3 Recording the idle speed to the system memory

Level 4 Resetting to factory settings

Level 1 – Recordings remotes into the system memory
Prepare to register all remote controls (you can register up to 4 remote 
controls), install batteries in the remote controls and turn on the main remote 
control if it was turned off. Enter programming menu and then press VALET button 
once. LED indicator will light green and the system will enter the remote control 
recording mode. Remote controls are recorded one by one, in any order and without 
time limit. All previously recorded remote controls will be removed when you record 
new remote controls or overwrite old remote controls.
Recording remote control:
Press three buttons simultaneously (on the remote control) and hold them for 1 
second (until a short beep from the main remote control), then release the buttons. 

Programozás a SZERVIZ gombbal

Néhány beállítást a SZERVIZ gombbal is be lehet programozni. Az összes beállítás konfigurálásához 
használjon számítógépet. A Szerviz PIN-kód megadásával lépjen Programozás módba, a SZERVIZ 
gomb segítségével válassza ki a programozni kívánt szintet (annyiszor nyomja meg a gombot, mint 
a szint száma, a gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp). A rendszer piros és zöld 
LED fényekkel igazolja vissza a kiválasztott szint megadását majd a kiválasztott szintre lép. Ha a szint 
megadása helytelen volt akkor nincs visszaigazolás, piros és zöld villanások sorozata után várja az 
új szint megadását.

Távirányítók rögzítése a rendszer memóriájába

A gyári SZERVIZ PIN kód módosítása

Az üresjárati sebesség rögzítése a rendszermemóriában

Gyári beállítások visszaállítása

Level 1 - Távirányítók rögzítése a rendszer memóriájába

Készítse elő az összes regisztrálni kívánt távirányítót (max. 4 db), helyezzen elemet mindegyikbe 
és kapcsolja be a fő távirányítót (ha ki volt kapcsolva). Lépjen a Programozás menübe és 
nyomja meg egyszer a SZERVIZ gombot. A LED fény zölden világít és a rendszer készen áll a 
távirányítók rögzítésére. A távirányítók egyenként, tetszőleges sorrendben és időkorlát nélkül 
kerülnek rögzítésre. Minden korábban rögzített távirányító törlődik, ha új távirányítókat rögzít, 
vagy felülírja a régi távirányítókat.

Távirányító rögzítése:
Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító 3 gombját 1 mp-ig (amíg egy rövid 
csipogást nem hall a fő távirányítóról), majd engedje el.
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If the recording was successful, LCD remote will emit 2 short beeps and the base unit 
will emit 1 beep, after that you can move to recording the next remote.
Saving changes:
To finish the registration of the radio tags into the system, VALET button should be 
pressed once again, the series of red and green flashes of status LED indicator will 
confirm the saving.

Level 2 – Changing the factory preset service PIN-code
Prepare new value of the «Service PIN-code», it should consist of 4 digits (from 1 
to 9). Write down or remember the new PIN-code. Enter programming menu and 
then press VALET button twice. The system will enter «Changing Service PIN-code» 
mode and the status LED indicator will turn off.
Changing «Service PIN-code»:
•	 Enter the first digit of the code using VALET button. Press the button a number of 

times, equal to the first digit. Pauses between presses should not exceed 1 second, 
every pressing will confirm with orange LED indicator flash. Pause for more than 
1 second and red LED indicator confirm the input of the first digit. Then you can 
enter the next digit.

•	 Enter the other digits of the new «Service PIN-code» in the same manner. The input 
of the fourth number will be confirmed by series of red and green LED indicator 
flashes. The system will wait for PIN-code re-entering

•	 Enter	all	four	digits	again;
•	 If you were able to correctly enter new «Service PIN-code» twice, the indicator will 

produce series of red and green flashes new PIN-code will be recorded, the system 
will return to the programming mode. In case of the incorrect code input the 
indicator will be lit red and the system will return to the programming mode and 
will wait for input of a new programming level. 

Level 3 – Recording idle speed
To timely turn off the starter during automatic or remote engine start
via analog tachometer input, it is necessary to record the engine idle speed. 

Ha a felvétel sikeres volt, az LCD távirányító 2 rövid hangjelzést ad, az eszköz pedig 1 
hangjelzést ad ki, ezután lehet folytatni a következő távirányító rögzítését.

Módosítások mentése:
A távirányítók regisztrálásának befejezéséhez nyomja meg még egyszer a SZERVIZ gombot, 
piros és zöld LED villanások jelzik a módosítások mentését.

Level 2 - A gyári SZERVIZ PIN-kód módosítása
Az új SZERVIZ PIN-kód 4 számjegyből áll (1-9), írja fel vagy jegyezze meg az új PIN-kódot. 
Lépjen a Programozás menübe majd nyomja meg kétszer a SZERVIZ gombot. A rendszer a 
„SZERVIZ PIN-kód módosítása” módba lép és a LED fény kialszik.

A PIN-kód módosítása:
Adja meg az 1. számjegyet a SZERVIZ gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, 
amennyi a PIN kód 1. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. 
Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény 
piros villanása jelzi az 1. számjegy megadását. Adja meg ugyanígy a PIN-kód többi számjegyét. 
A PIN kód megadását váltakozó zöld és piros LED villanások jelzik. 
Az új kódot meg kell erősíteni, ehhez adja meg újra a 4 számjegyet.
A PIN kód kétszeri helyes megadását váltakozó piros és zöld LED villanások jelzik, a rendszer 
visszalép a Programozás módba. Helytelen kódbevitel esetén a jelzőfény pirosan világít, a 
rendszer visszatér Programozás módba és egy új programozási szint megadására vár.
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To record idle speed to the non-volatile system’s memory, enter the programming 
menu. Press VALET button three times. Switch on the ignition and start the engine 
after entering this level of programming (the engine should be warmed-up, idle speed 
should match the stable idle speed of the warmed-up engine). The system will confirm 
the presence of the idle speed status with green flashes of the LED status indicator. 
Wait until the stable idle speed will be reached and save the changes
Saving changes:
Press VALET button once to save idle speed. Successful recording of the idle speed 
will be confirmed with one sound signal of the siren. The series of sound signals will 
indicate an unsuccessful recording. The system will exit programming menu and 
reboot after saving idle speed.

Level 4 – Resetting to factory settings
The procedure recovers the system’s factory settings without deleting 
previously registered devices (tags, mobile device, relays, etc.), that was 
previously stored in the non-volatile memory. To reset the factory settings enter 
the programming mode and press VALET button four times. Press and hold VALET 
button for more than 4 seconds until siren sound, then release the button. The system 
will confirm the resetting to the factory settings with a long red flash of the LED 
indicator. After that the system will return to the programming mode.

Level 3 - Az üresjárati sebesség rögzítése

Az önindító automatikus vagy távoli motorindítás során időben történő kikapcsolásához, 
rögzíteni kell a motor alapjárati fordulatszámát.
Lépjen a Programozás menübe, ehhez nyomja meg 3x a SZERVIZ gombot. Kapcsolja be 
a gyújtást és indítsa be a motort. A rendszer az üresjárati fordulatszám állapotát a LED 
állapotjelző zöld villogásával igazolja. Várja meg, amíg eléri a stabil alapjárati fordulatszámot, 
és mentse el a változtatásokat.
Változtatások mentése:
Nyomja meg egyszer a SZERVIZ gombot. A sikeres mentést  egy hangjelzés igazolja vissza.

Level 4 - Gyári beállítások visszaállítása

Az eljárás visszaállítja a rendszer gyári beállításait anélkül, hogy törölné a korábban regisztrált 
eszközöket (távirányítók, mobileszköz, relék stb.).
Lépjen a Programozás menübe és nyomja meg 4x a SZERVIZ gombot. Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a SZERVIZ gombot több mint 4 mp-ig, amíg a sziréna hangot nem ad ki, ezután 
engedje el. A beállítások visszaállítását egy hosszú piros LED fény jelzi.


