SIR VIII – 2000 Instrukcija vartotojui
Prietaisas serviso intervalo nustatymui SIR VIII tarnauja naujo serviso intervalo nustatymui
išskirtinai šiems automobiliams:
Nuo 87 m – Z3 Roadster, Coupe, Compact, E30, E32, E34, E36, E39, E46, X5.
1. Aptarnavimo intervalas
Prietaisų skydelyje, suėjus aptarnavimo terminui, pasirodo atitinkamas užrašas. Prietaisu SIR
VIII galima suprogramuoti sekančius aptarnavimo intervalus:
OL/INSP : 15.000/22.000km, 365 dienos, 730 dienų.
2. Prietaisų skydelio pranešimo numetimas
2.1 Išjungti degimą.
2.2 Prijungti prietaiso jungtį prie diagnostinės jungties.
2.3 Programm mygtuko pagalba išrinkti norimą programą.
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Dėmėsio: Programų sumaišymas yra neleistinas ir duoda klaidingus pranešimos automobilio
prietaisų skydelyje.
2.4. Įjungti degimą (automobilio neužvesti). Programavimas galimas tik esant įjungtam
degimui.
2.5. Trumpam paspausti Save/memo mygtuką . Pasirinktos programos šviesos diodas užges
ir maždaug po 10sek. vėl pradės šviesti. Išjungti degimą. Atjungti jungtį.
2.6. Įjungus degimą, automobilio prietaiso skydelio pranešimas turi išnykti. Daugkartinis
programavimo kartojimas gali duoti klaidingus pranešimus prietaisų skydelyje.
3. Airbag
Nuo 87 m – E32, E34, E36, E38, E39, E46, X5, Z Roadster, Coupe, Compact.
3.1. Išjungti degimą.
3.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.
3.3. Išrinkti programą (šią programą išrinkus šviečia geltonas ir raudonas šviesos diodai).
3.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

3.5. Trumpam paspausti mygtuką ‘’save/memo’’.Išrinktos programos šviesos diodai užgęsta
10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. AIRBAG parodymas
užgęsta atlikus 3.6. punktą . Jeigu AIRBAG parodymas vėl užsidega tai rodo, kad yra
gedimas AIRBAG sistemoje.
4. Gedimų pranešimai
Visi trys šviesos diodai mirksi kartu:
Automobilio valdymo blokas neatsako;
Neįjungtas degimas;
Prietaiso jungtis blogai pajungta;
Duomenų laidas užtrumpintas į maitinimo pliusą;
Procesoriaus gedimas;
Pakeista programa;
Geltonas ir raudonas diodai mirksi kartu:
Duomenų laidas užtrumpintas į korpusą;
Nuspaudus Save/memo mygtuką ir užgesus pasirinktos programos šviesos diodui jis
daugiau neįsijungia:
Atjungti prietaiso jungtį ir palaukti 10min (Autoreset režimas);
Testi darbą nuo 3.1 punkto
Negalima įvykdyti 3.4 punkto:
Žema akumuliatoriaus įtampa (Min. 12V);
Duomenų laido defektas;
Blogai pajungta jungtis;
Prietaiso garantijos
Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos.
Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai
eksploatuotas.
Pardavimo data ......................................................

