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Nu este prima dată când vedem iPhone-ul sau un alt telefon mobil folosit pentru a porni maşina.
Viper SmartStart este însă prima aplicaţie oferită de o firmă cu o experienţă bogată în
domeniul securităţii auto. Teoretic, butoanele unei alarme cu funcţie valet, de pornire a motorului
vor fi disponibile pe ecranul unui iPhone. Pentru ca maşina să poată fi pornită în acest fel este
necesară îndeplinirea mai multor condiţii. Prima ar fi ca maşina să fie dotată cu o alarmă Viper HD,
LC3 sau LE. Apoi trebuie achiziţionat modulul Viper SmartStart, cu un preţ de 299 $ fără TVA, care
va fi conectat la alarma de pe maşină. În final, trebuie instalată şi activată aplicaţia Viper SmartStart
pe iPhone. Ea nu rulează doar pe telefonul de la Apple, fiind compatibilă şi cu câteva modele
Blackberry.
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Viper SmartStart - porneşti
maşina cu un iPhone sau un Blackberry
Sistemul SmartStart foloseşte reţeua de telefonie mobilă pentru a trimite comenzile şi confirmările.
În aceste condiţii există o taxă anuală de utilizare a serviciului, de 30 $ fără TVA. Ea nu se plăteşte în
primul an. Se pare că toate comenzile de la telefon pentru maşină trec printr-un server Viper
care le transmite mai departe modulului instalat în maşină. Din detaliile oferite de producător
reiese faptul că maşina nu va putea fi condusă fără cheia originală. În cazul în care maşina este
pornită în parcare şi cineva forţează intrarea în ea, alarma va porni şi motorul va fi oprit. Cei
interesaţi de Viper SmartStart pot vizita pagina web a firmei Falcon Electronics, importatorul oficial
în România sau pot vedea sistemul demonstrat în cadrul târgului 4Tuning Days 2010 care va avea loc
în zilele de 13-14 martie în cadrul Romexpo.
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