


Apsaugos sistemų trumpas aprašymas 

 GSM/GPS apsaugos sistemos užtikrina kompleksinę automobilio apsaugą. 
 
Šiais laikais, kai kiemuose pilna automobilių, apsaugos sistemos skleidžiamos sirenos galima 
ir neišgirsti. Tokiu atveju automobilio saugumui gali iškilti grėsmė. Tačiau naudodami 
GSM/GPS apsaugos sistemas galite jaustis ramūs – Jūsų transporto priemonė yra saugiose 
rankose. Šios sistemos ne tik užtikrina kompleksinę automobilio apsaugą, bet taip pat 
pasižymi ir kitomis funkcijomis. 
 
  

Susipažinkime plačiau.... 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

•Pandora DXL 5000 NEW - telemetrinė apsaugos ir 
serviso sistema. 
 
•Pilnas valdymas mobiliaja aplikacija. Kitas galimas 
valdymo būdas: skambinimas telefonu. 
 
•Sistemos duomenys taip pat rodomi interneto 
svetainėje 
 
•Platus  kontroliuojamų apsaugos zonų spektras 
 
•Integruoti GSM, GPS siųstuvai 
 
•Nustato tikslią automobilio buvimo vietą, fiksuoja 
kelionės maršrutus 
 
•Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį 
 
•Komplekte yra pager’inis valdymo pultelis. 

 
 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

 Dėl vykdomos 16-kos nepriklausomų apsaugos zonų kontrolės jūsų automobilis bus 
visiškai saugus. Akselerometro principu veikiančiuose integruotuose davikliuose įdiegtas 
adaptyvinis darbo algotritmas, eliminuojantis klaidingus suveikimus. 

Apsaugos režimu sistema kontroliuoja: 

• Visų automobilio durelių perimetrą (atskirai) 
•Variklio gaubto jungiklį 
•Rankinio stabdžio/pavarų svirties neutralią padėtį 
• Integruotą smūgio jutiklį, įspėjamoji zona 
•Integruotą smūgio jutiklį, aliarmo zona 
•Integruotą pokrypio daviklį 
•Integruotą judesio daviklį 
• Papildomą daviklį, aliarmo zona 
• Papildomą daviklį, įspėjamoji zona 
• Akumuliatoriaus įtampą 
• Stabdžių pedalą 
• Bagažinės jungiklį 
•Degimą 
 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

Sistemoje numatytas papildomas apsaugos ruožas – integruotas imobilizatorius su siųstuvu-imtuvu, 
bendraujantis su 2,4 GHz dažniu veikiančiomis aktyviomis kortelėmis, kurios taip pat apsaugotos firminiu 
dupleksiniu radijo ryšiu pasitelkiant individualius šifravimo raktus. 
 
    Jūs patikimai apsaugoti nuo automobilio užgrobimo – pavojaus atveju paprasčiausiai palikite auto-
mobilį. Variklis bus patikimai užblokuotas po 1 minutės. Automobilio užgrobėjas liks nieko nepešęs. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  
Naudojantis paslauga internetu 
www.p-on.ru, teikiama jums visiškai 
nemokamai, galima peržiūrėti 
begalinę istoriją įvykių, nutikusių su 
jūsų automobiliu.  
 
Įvykių istorijoje jūs rasite išsamią 
informaciją apie tai, kas vyko su 
sistema pradedant nuo momento, kai 
sistema buvo išleista nuo konvejerio.  

http://p-on.ru/
http://p-on.ru/
http://p-on.ru/
http://p-on.ru/
http://p-on.ru/
http://p-on.ru/
http://p-on.ru/


Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new – sekimo funkcijos 

  



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

•Sistema gali būti pilnai valdoma naudojant mobiliąją aplikaciją. 
 
•Alikacijoje rodoma automobilio maršrutai, kelionės istorija, apsaugos sistemos suveikimų 
istorija. 
 
 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

Individualus vartotojo 
vardas/slaptažodis, prieigos 

įvedant trumpą PIN kodą 
galimybė, automatinė prieiga. 

Esamoji visų automobilio 
zonų būsena, faktinės 

koordinatės, temperatūra 
salone, variklio temperatūra, 

temperatūra lauke, degalų 
kiekis. 

Žaibiškas informavimas apie 
visus sistemos įvykius 

„Push” žinutėmis. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

Automobilio judėjimo 
per pastarąjį mėnesį 

istorija. Nurodant 
atstumus. 

 

Išsami trasa nurodant 
judėjimo kryptis ir greičio 

režimo zonas. 

Kartografavimo sistemos 
„Google Maps”, „Яндекс-

карты”, „Open Street 
Maps”. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000“ 
new 

  

Balso sąsaja – galite paskambinti savo automobiliui 

Pandora 5000 papasakos jums, kas vyko su 
automobiliu, bei informuos jus apie esamąją jo 
būseną:  
apie apsaugos darbo režimą,  
temperatūrą salone,  
akumuliatoriaus įtampą,  
apsaugos zonų pažeidimą,  
esamąją variklio būseną,  
variklio automatinio užvedimo nuostatas. 

Pandora 5000 paskambins jums ir parašys 
žinutę pažeidus bet kurią iš 16 automobilio 
apsaugos zonų. 

Garsų automobilio salone pasiklausymas 

Su Pandora 5000 jūs bet kada galite pasiklausyti garsų jūsų automobilio salone. Sistemos komplekte 
yra jautrus miniatiūrinis, paslėptam montažui pritaikytas mikrofonas. Paprasčiausiai paskambinkite 
savo automobiliui ir sužinokite, kas vyksta jo salone. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000” 
new 

  

Valdymas telefonu 

- Apsaugos sistemos režimo valdymas 
- Aktyviosios apsaugos režimo valdymas 
- Variklio darbo blokavimas 
- Variklio užvedimas/gesinimas 
- Variklio priešstartinio pašildymo įrangos 
valdymas 
- Garsų automobilio salone pasiklausymas 
- Prieiga prie įvykių istorijos 
- Laikmačio kanalų valdymas 
Esamųjų koordinačių, asmeninės sąskaitos 
balanso užklausa 
 
Ir daug daugiau! 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 5000” 
new 

  

 Su Pandora DXL 5000 jūsų dispozicijoje 
bus nepaprastai lanksti ir neįtikėtinai 
paprastai naudojama variklio 
automatinio užvedimo sistema. 
 
   Pasinaudoję programėle mobiliajam 
telefonui arba interneto paslauga p-
on.ru, jūs galėsite lengvai ir paprastai 
savo nuožiūra nustatyti variklio 
automatinį užvedimą 

Reikalingas papildomas programavimas. 



Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910“ 

  

•Pandora DXL 3910- telemetrinė apsaugos ir serviso sistema. 
 
•Pilnas valdymas mobiliaja aplikacija. Kitas galimas valdymo 
būdas:  skambinimas telefonu. 
 
•Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją  galima 
peržiūrėti internete (1 mėnesį) 
 
•Platus  kontroliuojamų apsaugos zonų spektras 
 
•Integruotas GSM siųstuvas (GPS reikia įsigyti papildomai) 
 
•Naudojant GSM ir GPS ryšį nustato tikslią automobilio 
buvimo vietą 
 
•Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį 
 

 
 



Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910“ 

  

Dėl vykdomos 16-kos nepriklausomų apsaugos zonų kontrolės jūsų automobilis bus visiškai saugus. 
Akselerometro principu veikiančiuose integruotuose davikliuose įdiegtas adaptyvinis darbo algotritmas, 
eliminuojantis klaidingus suveikimus. 

Apsaugos režimu sistema kontroliuoja: 

• Visų automobilio durelių perimetrą (atskirai) 
•Variklio gaubto jungiklį 
•Rankinio stabdžio/pavarų svirties neutralią padėtį 
• Integruotą smūgio jutiklį, įspėjamoji zona 
•Integruotą smūgio jutiklį, aliarmo zona 
•Integruotą pokrypio daviklį 
•Integruotą judesio daviklį 
• Papildomą daviklį, aliarmo zona 
• Papildomą daviklį, įspėjamoji zona 
• Akumuliatoriaus įtampą 
• Stabdžių pedalą 
• Bagažinės jungiklį 
•Degimą 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910“ 

  

Sistemoje numatytas papildomas apsaugos ruožas – integruotas imobilizatorius su siųstuvu-imtuvu, 
bendraujantis su 2,4 GHz dažniu veikiančiomis aktyviomis kortelėmis, kurios taip pat apsaugotos firminiu 
dupleksiniu radijo ryšiu pasitelkiant individualius šifravimo raktus. 
 
    Jūs patikimai apsaugoti nuo automobilio užgrobimo – pavojaus atveju paprasčiausiai palikite auto-
mobilį. Variklis bus patikimai užblokuotas po 1 minutės. Automobilio užgrobėjas liks nieko nepešęs. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910“  

  

Sistema gali būti pilnai valdoma naudojant mobiliąją aplikaciją. 
 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910“  

  

Individualus vartotojo 
vardas/slaptažodis, prieigos 

įvedant trumpą PIN kodą 
galimybė, automatinė prieiga. 

Esamoji visų automobilio 
zonų būsena, faktinės 

koordinatės, temperatūra 
salone, variklio temperatūra, 

temperatūra lauke, degalų 
kiekis. 

Žaibiškas informavimas apie 
visus sistemos įvykius 

„Push” žinutėmis. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910“  

  

Balso sąsaja – galite paskambinti savo automobiliui 

Pandora DXL 3910 papasakos jums, kas vyko 
su automobiliu, bei informuos jus apie 
esamąją jo būseną:  
apie apsaugos darbo režimą,  
temperatūrą salone,  
akumuliatoriaus įtampą,  
apsaugos zonų pažeidimą,  
esamąją variklio būseną,  
variklio automatinio užvedimo nuostatas. 

Pandora DXL 3910 paskambins jums ir 
parašys SMS žinutę pažeidus bet kurią iš 16 
automobilio apsaugos zonų. 

Garsų automobilio salone pasiklausymas 

Su Pandora DXL 3910 jūs bet kada galite pasiklausyti garsų jūsų automobilio salone. Sistemos 
komplekte yra jautrus miniatiūrinis, paslėptam montažui pritaikytas mikrofonas. Paprasčiausiai 
paskambinkite savo automobiliui ir sužinokite, kas vyksta jo salone. 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910” 

  

Valdymas telefonu 

- Apsaugos sistemos režimo valdymas 
- Aktyviosios apsaugos režimo valdymas 
- Variklio darbo blokavimas 
- Variklio užvedimas/gesinimas 
- Variklio priešstartinio pašildymo įrangos 
valdymas 
- Garsų automobilio salone pasiklausymas 
- Prieiga prie įvykių istorijos 
- Laikmačio kanalų valdymas 
Esamųjų koordinačių, asmeninės sąskaitos 
balanso užklausa 
 
Ir daug daugiau! 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910” 

  

Reikalingas papildomas programavimas. 

 Su Pandora DXL 3910 jūsų dispozicijoje bus nepaprastai lanksti ir 
neįtikėtinai paprastai naudojama variklio automatinio užvedimo sistema. 
 
   Pasinaudoję programėle mobiliajam telefonui arba interneto paslauga 
p-on.ru, jūs galėsite lengvai ir paprastai savo nuožiūra nustatyti variklio 
automatinį užvedimą 



Apsaugos sistema “Pandora DXL 3910” 

  

Pandora DXL 5000 NEW ir DXL 3910 skirtumai: 

Pandora DXL 5000 NEW  DXL 3910  

1. Brangesnis modelis 
2. Didesnis funkcionalumas 
3. Komplektacijoje yra page’inis valdymo 

pultelis 
4. Turi detalų trackin’gą (sekimo funkciją). 
5. Komplektacijoje GPS antena yra. 

1. Pigesnis modelis 
2. Mažesnis funkcionalumas 
3. Komplektacijoje nėra page’inio valdymo 

pultelio. 
4. Neturi detalaus trackin’go (sekimo funkcijos). 
5. Komplektacijoje GPS antenos nėra, ją reikia 

įsigyti papildomai. 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  •Pandect X-100- telemetrinė apsaugos ir serviso sistema. 
 
•Valdymas - skambinimas telefonu. 
 
•Platus  kontroliuojamų apsaugos zonų spektras 
 
•Integruotas GSM siųstuvas (GPS reikia įsigyti papildomai) 
 
•Naudojant GSM ir GPS ryšį nustato tikslią automobilio 
buvimo vietą 
 
•Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  

Dėl vykdomos 16-kos nepriklausomų apsaugos zonų kontrolės jūsų automobilis bus visiškai saugus. 
Akselerometro principu veikiančiuose integruotuose davikliuose įdiegtas adaptyvinis darbo algotritmas, 
eliminuojantis klaidingus suveikimus. 

Apsaugos režimu sistema kontroliuoja: 

• Visų automobilio durelių perimetrą (atskirai) 
•Variklio gaubto jungiklį 
•Rankinio stabdžio/pavarų svirties neutralią padėtį 
• Integruotą smūgio jutiklį, įspėjamoji zona 
•Integruotą smūgio jutiklį, aliarmo zona 
•Integruotą pokrypio daviklį 
•Integruotą judesio daviklį 
• Papildomą daviklį, aliarmo zona 
• Papildomą daviklį, įspėjamoji zona 
• Akumuliatoriaus įtampą 
• Stabdžių pedalą 
• Bagažinės jungiklį 
•Degimą 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  

Sistemoje numatytas papildomas apsaugos ruožas – integruotas imobilizatorius su siųstuvu-imtuvu, 
bendraujantis su 2,4 GHz dažniu veikiančiomis aktyviomis kortelėmis, kurios taip pat apsaugotos firminiu 
dupleksiniu radijo ryšiu pasitelkiant individualius šifravimo raktus. 
 
    Jūs patikimai apsaugoti nuo automobilio užgrobimo – pavojaus atveju paprasčiausiai palikite auto-
mobilį. Variklis bus patikimai užblokuotas po 1 minutės. Automobilio užgrobėjas liks nieko nepešęs. 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  

Balso sąsaja – galite paskambinti savo automobiliui 

Pandora Pandect X-1100 papasakos jums, kas 
vyko su automobiliu, bei informuos jus apie 
esamąją jo būseną:  
apie apsaugos darbo režimą,  
temperatūrą salone,  
akumuliatoriaus įtampą,  
apsaugos zonų pažeidimą,  
esamąją variklio būseną,  
variklio automatinio užvedimo nuostatas. 

Pandect X-1100 paskambins jums ir parašys 
SMS žinutę pažeidus bet kurią iš 16 
automobilio apsaugos zonų. 

Garsų automobilio salone pasiklausymas 

Su Pandect X-1100  Jūs bet kada galite pasiklausyti garsų jūsų automobilio salone. Sistemos komplekte 
yra jautrus miniatiūrinis, paslėptam montažui pritaikytas mikrofonas. Paprasčiausiai paskambinkite 
savo automobiliui ir sužinokite, kas vyksta jo salone. 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  

Valdymas telefonu 

- Apsaugos sistemos režimo valdymas 
- Aktyviosios apsaugos režimo valdymas 
- Variklio darbo blokavimas 
- Variklio užvedimas/gesinimas 
- Variklio priešstartinio pašildymo įrangos 
valdymas 
- Garsų automobilio salone pasiklausymas 
- Prieiga prie įvykių istorijos 
- Laikmačio kanalų valdymas 
Esamųjų koordinačių, asmeninės sąskaitos 
balanso užklausa 
 
Ir daug daugiau! 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  

 Su Pandect X-1100 jūsų dispozicijoje bus nepaprastai lanksti ir neįtikėtinai paprastai 
naudojama variklio automatinio užvedimo sistema. 
 
   Pasinaudoję programėle mobiliajam telefonui arba interneto paslauga p-on.ru, jūs 
galėsite lengvai ir paprastai savo nuožiūra nustatyti variklio automatinį užvedimą. 

Reikalingas papildomas programavimas. 



Apsaugos sistema “Pandect X-1100” 

  

Pandora DXL 5000 NEW ir Pandect X-1100 skirtumai: 

Pandora DXL 5000 NEW  Pandect X-1100 

1. Brangesnis modelis 
2. Didesnis funkcionalumas 
3. Yra mobilioji aplikacija. 
4. Apsaugos sistemos duomenis, būklės 

istoriją  galima peržiūrėti internete 
5. Komplektacijoje yra page’inis valdymo 

pultelis 
6. Turi detalų trackin’gą (sekimo funkciją). 
7. Komplektacijoje GPS antena yra. 

1. Pigesnis modelis 
2. Mažesnis funkcionalumas 
3. Mobiliosios aplikacijos nėra. 
4. Nėra galimybės apsaugos sistemos 

duomenis, būklės istoriją peržiūrėti internete 
5. Komplektacijoje page’inio valdymo pultelio 

nėra 
6. Neturi detalaus trackin’go (sekimo funkcijos). 
7. Komplektacijoje  nėra GPS antenos. 



Apsaugos sistema “GSW CAN” 

  



Apsaugos sistema “GSW CAN” 

  •Ši sistema infomuoja apie Jūsų automobilio 
saugumo būklę telefonu – skambučiu, SMS 
žinutėmis. 
 
•Sistemą galima pilnai valdyti telefonu. 
 
•Sistemą lengva įdiegti – sutaupysite laiko ir 
pinigų. Reikalinga  tik minimali integracija. 
 
 
 
 



Apsaugos sistema “GSW CAN” 

  

•Labai patogus valdymas telefonu, 
naudojant aplikaciją; 
 
•Aplikacija leidžia pridėti ir valdyti ne tik 
transporto priemonės apsaugos sistemą, 
bet ir patalpų, biurų; 
 
•Matysite Jūsų automobilio buvimo vietą ir 
maršrutus; 
 
•Galėsite pastoviai stebėti visų Jūsų turimų 
apsaugos sistemų įvykių žurnalus, 
dabartinę būklę ir istoriją. 
 
 



Apsaugos sistemos valdymas GSM ryšiu 

  

SMS žinute Skambučiu Programėle 



GSM komunikatoriaus funkcijos 

Visa tai galite atlikti telefonu: 
     
1. Įjungti/išjungti singnalizaciją 
2. Užvesti/išjungti variklį (reikalingas papildomas modulis) 
3. Gauti priminimą apie įjungtą apsaugos sistemą 
4. Blokuoti variklį 
5. Valdyti Webasto šildytuvą (reikalingas papildomas modulis) 
6. Gauti automobilio buvimo vietą (naudojat GSM  arba GPS) 
7. Keisti periodinį būklės raportavimą 
8. Keisti GSM komunikatoriaus nustatymus 

 
Jei įsijungs aliarmas: 
Tuo pat metu sulauksite skambučio ir SMS žinutės su aliarmo įsijungimo priežastimi. 
  



Nemokama programėlė Jūsų išmaniajam telefonui 

   Jos pagalba galėsite valdyti visas apsaugos sistemos funkcijas. Programėlę galite nemokamai 
parsisiųsti iš Android Market arba Apple Appstore. 



Automobilio buvimo vietos nustatymas, maršrutų sekimas naudojant kompiuterį  

Įsigiję sistemą gausite 
prisijungimus prie interneto 
svetainės, kurioje matysite: 
 
1.  Jūsų automobilio 

buvimo vietą; 
2. Važiavimo maršrutus. 

(pažymėti mėlynai) 

http://orange.gps-trace.com/ 

http://orange.gps-trace.com/
http://orange.gps-trace.com/
http://orange.gps-trace.com/


Apsaugos sistemos būklės stebėjimas kompiuteryje realiu laiku 

Įsigiję sistemą gausite 
prisijungimus prie interneto 
svetainės, kurioje matysite: 
 
1.  Apsaugos sistemos 

būklės ataskaitas; 
2. Veiksmų laiką, vietą 

žemėlapyje (pvz. kada ir 
kur  sistema buvo 
išjungta ir įjungta) 

http://alarmserver.net/ 

http://alarmserver.net/


Apsaugos sistema “Car In Phone” 

•CarInPhone yra išmanioji 
signalizacija, kurią įdiegus 
užtikrinamas automobilio saugumas, 
o mobiliajame telefone galite stebėti 
įvairius automobilio parametrus.  
 
•GPS modulis siunčia tikslias 
automobilio buvimo koordinates 
tiesiai į telefoną. 
 
•Su CarInPhone galite stebėti savo 
automobilį realiu laiku.  
 
 
 
 
 

•CarInPhone veikia kaip nuotolinis pultelis.  
 
•Iš mobilaus telefono su CarInPhone galite valdyti automobilio šviesas, įjungti 
autonominį pašildymą, blokuoti variklį. 
 
•Išmaniajame telefone galite stebėti signalizacijos, durų užrakto, akumuliatoriaus 
būsenas, o suveikus signalizacijai – būsite nedelsiant informuotas apie jos suveikimą. 



Apsaugos sistema “Car In Phone” 

•Galite stebėti savo automobilį ar visą įmonės transporto parką telefone; 
•Fiksuoti temperatūrą lauke bei automobilyje; 
•Matyti gamyklinės signalizacijos būseną. 



Apsaugos sistema “Car In Phone” 

•Galima nustatyti tikslią automobilio buvimo vietą ar rasti artimiausią maršrutą iki automobilio; 
•Generuoti pasirinkto laikotarpio maršrutų ataskaitas; 
•Persiųsti elektroniniu paštu ar SMS automobilio buvimo koordinates. 



Apsaugos sistema “Car In Phone” 

•Galima valdyti automobilio žibintus, autonominio šildymo "webasto" 
sistemą ir kitus įtaisus nuotoliniu būdu; 
•Blokuoti variklio veikimą. 
 
 



Apsaugos sistema “Car In Phone” 

•Matyti durelių, bagažinės bei variklio kapoto atidarymus; 
•Sužinoti akumuliatoriaus įkrovimo lygį; 
•Gauti pranešimus apie  įsijungusį aliarmą ir jo priežastį. 
 



Apsaugos sistema “Car In Phone” 

Pagrindinės apsaugos sistemos savybės: 

Automobilio būsena:  
akumuliatoriaus įtampa, temperatūra salone bei lauke, 
signalizacijos statusas ir visa tai jūsų telefone! 

Automobilio apsauga:  
įdiegta adaptyvinė signalizacija su GSM/GPS įranga pilnai apsaugo 
automobilį.  

Automobilio stebėjimas realiu laiku:  
automobilyje sumontuota tiksli gps sistema ir kurios duomenys 
siunčiami kas kelias sekundes, leis tiksliai stebėti, kaip ir kur juda Jūsų 
automobilis. 

Įrenginių valdymas nuotoliniu būdu:  
mobiliosios aplikacijos mygtukų paspaudimu galite valdyti 
automobilio žibintus, „webasto“, blokuoti variklį. 



Apsaugos sistema “Car In Phone” 

“GSW CAN” ir “Car IN Phone” skirtumai: 

“GSW CAN” “Car In Phone” 

Suveikus aliarmui:  skambina ir siunčia 
SMS žinutę. 
Sistema valdoma: skambinant, siunčiant 
SMS žinutę, naudojant mobiliąją 
aplikaciją 

Suveikus aliarmui:  siunčia SMS žinutę. 
Sistema valdoma: naudojant mobiliąją 
aplikaciją 



  

Detalios palyginimų lentelės (pagal 
funkcionalumą) 

Funkcionalumas 

Apsaugos sistema 

Pandora DXL 5000 NEW Pandora DXL 3910 "Pandect X-1100" „GSW CAN“ „Car in Phone“ 

Yra mobilioji / išmaniojo tel.  

aplikacija 

Taip Taip Ne Taip Taip 

Rodoma akumuliatoriaus 

įtampa 

Taip Taip Ne Taip Taip 

Rodoma vidaus ir išorės 

temperatura 

Taip Ne Ne Ne Tik išorės 

Apsaugos sistemos suveikimų 

istorija 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Integruotas GSM 

komunikatorius 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Integruota GPS antena 

tikslioms koordinatėms 

nustatyti 

Taip (komplekte yra antena) Taip (įsigyjama kaip 

papildomas priedas) 

Taip (įsigyjama kaip 

papildomas priedas) 

Taip (įsigyjama kaip 

papildomas priedas) 

Taip (komplekte yra antena) 

Nuotoliniu būdu galima 

užvesti variklį 

Taip (reikalingas papildomas 

programavimas) 

Taip (reikalingas papildomas 

programavimas) 

Taip (reikalingas papildomas 

programavimas) 

Taip (reikalingas papildomas 

įrenginys ir programavimas) 

Ne 

Automobilio buvimo vietos 

nustatymas naudojant GSM 

ryšį (mažesnis tikslumas) 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Automobilio buvimo vietos 

nustatymas naudojant GPS 

ryšį (tiksli vieta) 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Automobilio važiavimo istorija 

žemėlapyje 

Taip, tiksli Ne Ne Taip, su paklaida Taip, tiksli 

Autromobilio važiavimo 

istorijos peržiūra telefone 

(naudojant aplikaciją) 

Taip  Ne Ne Ne Taip 



  

Detalios palyginimų lentelės (pagal 
funkcionalumą) 

Funkcionalumas 
Apsaugos sistema 

Pandora DXL 5000 NEW Pandora DXL 3910 "Pandect X-1100" „GSW CAN“ „Car in Phone“ 

Autromobilio važiavimo 

istorijos peržiūra interneto 

svetainėje 

Taip Ne Ne Taip Taip 

Sistema gali būti valdoma 

skambinant 

Taip Taip Taip Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma 

siunčiant SMS žinutę 

Ne Ne Ne Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma 

naudojant aplikaciją 

Taip Taip Ne Taip Taip 

Apsaugos sistemos 

duomenis, būklės istoriją  

galima peržiūrėti internete 

Taip (neribotą laiką) Taip (1 mėnesį) Ne Taip (1 metus) Taip (1 metus) 

Galima klausytis garsų 

salone 

Taip Taip Taip Ne Ne 

Sistema jungiama prie CAN 

magistralės 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema 

skambina 

Taip Taip Taip Taip Ne 

Suveikus aliarmui sistema 

siunčia SMS žinutę 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema 

signalizuoja sirena 

Taip Taip Taip Taip Taip 



  

Detalios palyginimų lentelės (pagal 
funkcionalumą) 

Funkcionalumas 
Apsaugos sistema 

Pandora DXL 5000 NEW Pandora DXL 3910 "Pandect X-1100" „GSW CAN“ „Car in Phone“ 

Autromobilio važiavimo 

istorijos peržiūra interneto 

svetainėje 

Taip Ne Ne Taip Taip 

Sistema gali būti valdoma 

skambinant 

Taip Taip Taip Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma 

siunčiant SMS žinutę 

Ne Ne Ne Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma 

naudojant aplikaciją 

Taip Taip Ne Taip Taip 

Apsaugos sistemos 

duomenis, būklės istoriją  

galima peržiūrėti internete 

Taip (neribotą laiką) Taip (1 mėnesį) Ne Taip (1 metus) Taip (1 metus) 

Galima klausytis garsų 

salone 

Taip Taip Taip Ne Ne 

Sistema jungiama prie CAN 

magistralės 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema 

skambina 

Taip Taip Taip Taip Ne 

Suveikus aliarmui sistema 

siunčia SMS žinutę 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema 

signalizuoja sirena 

Taip Taip Taip Taip Taip 



  

Detalios palyginimų lentelės (pagal 
funkcionalumą) 

Funkcionalumas 

Apsaugos sistema 

Pandora DXL 

5000 NEW 

Pandora DXL 

3910 

"Pandect X-

1100" 
„GSW CAN“ 

„Car in 

Phone“ 

Yra mobilioji / išmaniojo tel.  aplikacija Taip Taip Ne Taip Taip 

Rodoma akumuliatoriaus įtampa Taip Taip Ne Taip Taip 

Rodoma vidaus ir išorės temperatura Taip Ne Ne Ne Tik išorės 

Apsaugos sistemos suveikimų istorija Taip Taip Taip Taip Taip 

Integruotas GSM komunikatorius Taip Taip Taip Taip Taip 

Integruota GPS antena tikslioms koordinatėms nustatyti Taip 

(komplekte 

yra antena) 

Taip 

(įsigyjama kaip 

papildomas 

priedas) 

Taip 

(įsigyjama kaip 

papildomas 

priedas) 

Taip 

(įsigyjama kaip 

papildomas 

priedas) 

Taip 

(komplekte 

yra antena) 

Nuotoliniu būdu galima užvesti variklį Taip 

(reikalingas 

papildomas 

programavima

s) 

Taip 

(reikalingas 

papildomas 

programavima

s) 

Taip 

(reikalingas 

papildomas 

programavima

s) 

Taip 

(reikalingas 

papildomas 

įrenginys ir 

programavima

s) 

Ne 

Automobilio buvimo vietos nustatymas naudojant GSM 

ryšį (mažesnis tikslumas) 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Automobilio buvimo vietos nustatymas naudojant GPS 

ryšį (tiksli vieta) 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Automobilio važiavimo istorija žemėlapyje Taip, tiksli Ne Ne Taip, su 

paklaida 

Taip, tiksli 

Autromobilio važiavimo istorijos peržiūra telefone 

(naudojant aplikaciją) 

Taip  Ne Ne Ne Taip 

Autromobilio važiavimo istorijos peržiūra interneto 

svetainėje 

Taip Ne Ne Taip Taip 

Sistema gali būti valdoma skambinant Taip Taip Taip Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma siunčiant SMS žinutę Ne Ne Ne Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma naudojant aplikaciją Taip Taip Ne Taip Taip 

Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją  galima 

peržiūrėti internete 

Taip (neribotą 

laiką) 

Taip (1 

mėnesį) 

Ne Taip (1 metus) Taip (1 metus) 

Galima klausytis garsų salone Taip Taip Taip Ne Ne 

Sistema jungiama prie CAN magistralės Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema skambina Taip Taip Taip Taip Ne 

Suveikus aliarmui sistema siunčia SMS žinutę Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema signalizuoja sirena Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema praneša į pager‘inį gaviklį Taip Ne Ne Ne Ne 

Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį Taip Taip Taip Taip Taip 

Bandant nuslopinti ryšio signalus vagystės metu, 

sistema siunčia pranešimą 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Dalis informacijos apie automobilio apsaugos sistemos 

būklę rodoma nuotoliniame valdymo pulte 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Sistemos apsaugos režimo įjugimas ir išjungimas 

originaliu automobilio valdymo pulteliu 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Sistemos apsaugos režimo įjugimas ir išjungimas 

mobiliaja aplikacija 

Taip Taip Ne Ne Taip, 

reikalingas 

spec. 

pajungimas 

Funkcionalumas 
Apsaugos sistema 

Pandora DXL 5000 NEW Pandora DXL 3910 "Pandect X-1100" „GSW CAN“ „Car in Phone“ 

Suveikus aliarmui sistema 

praneša į pager‘inį gaviklį 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Nuotoliniu būdu galima 

blokuoti variklį 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Bandant nuslopinti ryšio 

signalus vagystės metu, 

sistema siunčia pranešimą 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Dalis informacijos apie 

automobilio apsaugos 

sistemos būklę rodoma 

nuotoliniame valdymo pulte 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Sistemos apsaugos režimo 

įjugimas ir išjungimas originaliu 

automobilio valdymo pulteliu 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Sistemos apsaugos režimo 

įjugimas ir išjungimas mobiliaja 

aplikacija 

Taip Taip Ne Ne Taip, reikalingas spec. 

pajungimas 



  

Detali palyginimų lentelė (pagal 
komplektaciją) 

Funkcionalumas 

Apsaugos sistema 

Pandora DXL 

5000 NEW 

Pandora DXL 

3910 

"Pandect X-

1100" 
„GSW CAN“ 

„Car in 

Phone“ 

Yra mobilioji / išmaniojo tel.  aplikacija Taip Taip Ne Taip Taip 

Rodoma akumuliatoriaus įtampa Taip Taip Ne Taip Taip 

Rodoma vidaus ir išorės temperatura Taip Ne Ne Ne Tik išorės 

Apsaugos sistemos suveikimų istorija Taip Taip Taip Taip Taip 

Integruotas GSM komunikatorius Taip Taip Taip Taip Taip 

Integruota GPS antena tikslioms koordinatėms nustatyti Taip 

(komplekte 

yra antena) 

Taip 

(įsigyjama kaip 

papildomas 

priedas) 

Taip 

(įsigyjama kaip 

papildomas 

priedas) 

Taip 

(įsigyjama kaip 

papildomas 

priedas) 

Taip 

(komplekte 

yra antena) 

Nuotoliniu būdu galima užvesti variklį Taip 

(reikalingas 

papildomas 

programavima

s) 

Taip 

(reikalingas 

papildomas 

programavima

s) 

Taip 

(reikalingas 

papildomas 

programavima

s) 

Taip 

(reikalingas 

papildomas 

įrenginys ir 

programavima

s) 

Ne 

Automobilio buvimo vietos nustatymas naudojant GSM 

ryšį (mažesnis tikslumas) 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Automobilio buvimo vietos nustatymas naudojant GPS 

ryšį (tiksli vieta) 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Automobilio važiavimo istorija žemėlapyje Taip, tiksli Ne Ne Taip, su 

paklaida 

Taip, tiksli 

Autromobilio važiavimo istorijos peržiūra telefone 

(naudojant aplikaciją) 

Taip  Ne Ne Ne Taip 

Autromobilio važiavimo istorijos peržiūra interneto 

svetainėje 

Taip Ne Ne Taip Taip 

Sistema gali būti valdoma skambinant Taip Taip Taip Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma siunčiant SMS žinutę Ne Ne Ne Taip Ne 

Sistema gali būti valdoma naudojant aplikaciją Taip Taip Ne Taip Taip 

Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją  galima 

peržiūrėti internete 

Taip (neribotą 

laiką) 

Taip (1 

mėnesį) 

Ne Taip (1 metus) Taip (1 metus) 

Galima klausytis garsų salone Taip Taip Taip Ne Ne 

Sistema jungiama prie CAN magistralės Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema skambina Taip Taip Taip Taip Ne 

Suveikus aliarmui sistema siunčia SMS žinutę Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema signalizuoja sirena Taip Taip Taip Taip Taip 

Suveikus aliarmui sistema praneša į pager‘inį gaviklį Taip Ne Ne Ne Ne 

Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį Taip Taip Taip Taip Taip 

Bandant nuslopinti ryšio signalus vagystės metu, 

sistema siunčia pranešimą 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Dalis informacijos apie automobilio apsaugos sistemos 

būklę rodoma nuotoliniame valdymo pulte 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Sistemos apsaugos režimo įjugimas ir išjungimas 

originaliu automobilio valdymo pulteliu 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Sistemos apsaugos režimo įjugimas ir išjungimas 

mobiliaja aplikacija 

Taip Taip Ne Ne Taip, 

reikalingas 

spec. 

pajungimas 

Komplektacija 

Apsaugos sistema 

Pandora DXL 5000 NEW Pandora DXL 3910 "Pandect X-1100" „GSW CAN“ „Car in Phone“ 

Papildomas nuotolinis 

valdymo pultelis su LCD 

ekranu (pager‘is) 

Taip Ne Ne Ne Ne 

Papildomas nuotolinis 

valdymo pultelis (tik 

svarbiausios valdymo 

funkcijos) 

Taip Taip Taip Ne Ne 

Papildomas imobilaizeris, 

atjungiamas aktyviaja 

kortele. 

Taip Taip Taip Ne Ne 

Pagrindinis blokas Taip Taip Taip Taip Taip 

RF modulis Taip Ne Ne Ne Ne 

GPS imtuvas Taip (komplekte yra antena) Taip (įsigyjama kaip 

papildomas priedas 

Taip (įsigyjama kaip 

papildomas priedas) 

Taip (įsigyjama kaip 

papildomas priedas) 

Taip (komplekte yra antena) 

Blokavimo relė (belaidė) Taip Galima įsigyti kaip 

papildomą priedą 

Galima įsigyti kaip 

papildomą priedą 

Ne Ne 

Užvedimo  modulis Taip Taip Taip Ne Ne 

Mikrofonas Taip Taip Taip Ne Ne 

Vidiniai smūgio, posvyrio 

jutiklis 

Taip Taip Taip Taip Taip 

Temperatūros daviklis Taip Taip Taip Ne Ne 

Reikalingi laidai, tvirtinimo 

detalės, naudojimo 

instrukcijos, slaptažodžiai 

Taip Taip Taip Taip Taip 



Kodėl verta išbandyti šias 
GSM/GPS apsaugos sistemas? 
 

Apsaugosite savo automobilį nuo piktadarių nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje 
būtumėte. 
 


