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Eaglmaster E8 
1.Nodaļa - Sistēmas vadība 
1.1. Vadības pultis. 
 

Sistēmas vadība tiek veikta ar tālvadības pulti. 
Pults ar displeju:  
Pults ar displeju tiek izmantota lai vadītu apsardzes sistēmu un saņemtu ziņojumus 
no tās. Apsardzes sistēmas vadības attālums no pults normālos apstākļos ir 100-500 
metri. Apsardzes sistēmas sūtīto ziņojumu uztveršana vadības pultij normālos 
apstākļos ir 500-1000 metri. Visi procesi, kas saistīti ar apsardzes sistēmas darbību, 
tiek attēloti piktogrammu veidā pults displejā. 
 

  
Signāla sūtīšana 

 
Ieslēgta sakaru pārbaudes funkcija 

 
 Barošanas elementa stāvoklis 

 
Aktīvs imobilaizers (dzinēja bloķēšana) 

  
Durvis aizlēgtas 

 
Durvis atslēgtas 

 
Ieslēgts apsardzes režīms 

 
Klusais apsardzes režīms 

 
Panika 

 
Automātiskā atgriešanās apsardzes 
režīmā 

 
Sensoru atslēgšana 

 
Trauksme 

 
Brīdinājuma trieciensensora zona 

 
Trieciensensora otrā zona 

 
Anti hijack 

 
Papildsensora brīdinājuma zona 

 
Papildsensora otrā zona 

 
Ieslēgti aksesuāri 

 
Atvērtas durvis 

  
Atvērts bagāžnieks 

  
Atvērts motora pārsegs 

  
Iedarbināšana atļauta 

  
Dzinējs darbojas 

  
Pereodiska dzinēja iedarbināšana 

  
Servisa režīms 

  
Iedarbināšana noteiktajā laikā 

  
Temperatūra dzinēja iedarbināšanai 

  
Pults pogu bloķēšana 

  
Enerğijas taupīšanas režīms 

 
(mirgo) Aktīvs pults enerğijas 
taupīšanas režīms 

  
Pults vibrorežīms 

  
Izsaukums no automašīnas salona 

  
(netiek izmantots) 

 

Pults bez displeja: 
Paredzēta kā rezerves pults. Šī pults neuztver apsardzes sistēmas sūtītos ziņojumus, un ir 
paredzēta tikai pamatfunkciju izpildīšanai. Šīs pults darbības attālums ir 20-50 metri. Pults 
aukšgalā atrodas gaismasdiodes indikātors, kas norāda pults pogu nospiešanu. 
 

Sekojošā tabulā ir uzrādītas pults pogu pamatkombinācijas. Starp piktogrammām redzamā 
simbola “,” nozīme ir sekojošās pogas nospiešanas, savukārt simbols “+”nozīme ir vienlaicīga 
pogu nospiešana. Uzraksts “(2 sek)” nozīme ir kad nepieciešams turēt nospiestu pogu vai pogu 
kombināciju aptuveni 2 sekundes – pults atbildēs ar īsu skaņas signālu un displejā nomirgos 

signāla sūtīšanas  piktogramma. 
Turpmāk instrukcijā tiek aprakstīta tikai pults ar displeju. 
 
 
 

Pults pogu nozīme 

Ar displeju Bez displeja Darbības Nosacījumi 

  
Apsardzes režīma ieslēgšana 

 (2sek.)  (2sek.) 
Klusa apsardzes režīma 
ieslēgšana 

 +  (2sek.) +  (2sek.) Klusais apsardzes režīms 

 +  (2sek.) +  (2sek.) “panika” 

Aksesuāri (aizdedze) 
izslēgti, 
Šeit un turpmāk aizdedzes 
atslēgas pozīciju aizdedzē  
nosaka kā variantu 
uzstādot apsardzes 
sistēmu 

  
Trieciensonsora brīdinājuma 
zonas izslēgšana 

,  ,  
Pilnīga trieciensensora 
atslēgšana 

  
Papildsensora brīdinājuma 
zonas izslēgšana 

,  ,  
Pilnīga papildsensora 
atslēgšana 

 
Nav pieejams Sakaru pārbaude ar 

automašīnu, ieslēgšana 

5 sek laikā pēc apsardzes 
ieslēgšanas 

  
Apsardzes režīma izslēgšana 

 (2sek.)  (2sek.) 
Klusā apsardzes režīma 
izslēgšana 

Apsardzes režīms 

  
“automašīnas meklēšana” 

 (2sek.)  (2sek.) 
“klusa automašīnas 
meklēšana” 

Apsardzes režīms ir 
ieslēgts ne mazāk kā 5 
sekundes 

  
Durvju aizslēgšana 

  
Durvju aizslēgšana 

 (2sek.)  (2sek.) 
Aizdedzes atbalstīšana/turbo 
taimeris 

 +  (2sek.) +  (2sek.) “Anti-car-jack”režīms 

 +  (2sek.) +  (2sek.) Iesl/izsl.servisa režīms 

Apsardze izslēgta. 
Aksesuāri ieslēgti 
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 +  +  
Iesl./izsl. Iedarbināšana no 
temperatūras 

 +  (2sek.) +  (2sek.) 
Iesl./izsl/ iedarbināšana no 
temperatūras 

 (2sek.)   (2sek.)  
Dzinēja iedarbināšana ar 
tālvadību 

Apsardzes režīms ieslēgts 
un iedarbināšana atļauta 
( ) 

  
Dzinēja slāpēšana ar tālvadību 

  
Dzinēja darbības režīma 
turpināšana 

Dzinējs iedarbināts ar 
sistēmas funkciju. 

 (2sek.)  (2sek.) 
Papildkanāla Nr.1 vadība 
(bagāžnieka atvēršana) 

 +  (2sek.)  +  (2sek.) Papildkanāla Nr.2 vadība 

 +  (2sek.)  +  (2sek.) Papildkanāla Nr.3 vadība 

 +  (2sek.) +  (2sek.) Papildkanāla Nr.4 vadība 

 
Nav pieejams 

Displeja apgaismojums un 
automašīnas stāvokļa 
pārbaude 

 (2sek.) Nav pieejams Temperatūras pieprasījums 

 +  (2sek.) Nav pieejams Iesl./izsl. Ienākošo signālu 

 +  (2sek.) Nav pieejams Iesl./izsl. Pogu bloķēšanu 

 +  (2sek.) 
Nav pieejams Pults signālu izvēlne 

skaņa/vibro/skaņa+vibro 

 +  (2sek.) Nav pieejams Pulksteņa uzstādījumi 

 +  (4sek.) Nav pieejams 
Laika uzstādīšana dzinēja 
iedarbināšanai un iesl./izsl. 
Funkcija startēšanai 

- 

1.2. Gaismas diodes indikācijas sistēmas stāvokļa noteikšanai. 
 

Sistēmas kontrolēšanai kalpo gaismas diode, kas atrodas signāla uztvērēja – raidītāja modulī un darbojas sekojošos 
režīmos: 
Indikatori Sistēmas stāvoklis 
Izslēgti Apsardzes režīms izslēgts 

Apsardzes režīma automātiskā ieslēgšanās 
Ātri mirgo Automātiskā atgriešanās apsardzes režīmā “Anti-car-jack”režīms 

(aktivizēts) 
Lēni mirgo Apsardzes režīms ieslēgts 
4 īsi uzliesmojumi-pauze Dzinējs bloķēts (automātiskais imobilaizers) 
Nepārtraukti deg  Servisa režīms 

2. Uzliesmojumi - pauze “Anti-car-jack” režīms (gaidīšana) 
ziņojuma –triecensensora/papildsensora brīdinājuma zona 

3. Uzliesmojumi - pauze Trauksmes ziņojums-trieciensors/papildsensors-specīgs trieciens 
4. Uzliesmojumi-pauze Trauksmes ziņojums – tika atvērtas durvis 
5. Uzliesmojumi - pauze Trauksmes ziņojums – tika atvērts motora pārsegs 
6. Uzliesmojumi - pauze Trauksmes ziņojums – tika atvērts bagažnieks 
7. Uzliesmojumi - pauze Trauksmes ziņojums -  ieslēdzās aksesuāri 

1.3. Apsardzes režīma ieslēgšana ar pulti. 
 

Standarta apsardzes režīma ieslēgšana.  

Izslēdziet aksesuārus aizveriet visas durvis. Nospiediet pults  pogu. Viens sirēnas signāls un vienreiz 
nomirkšķināšana ar virzienrādītājiem apstiprinās apsardzes režīma ieslēgšanos. Durvju atslēgas būs aizslēgtas (šajā 
gadījumā un tupmāk : ja sistēma ir pieslēgta pie centrālās atslēgas) 
Bezskaņas apsardzes režīma ieslēgšana.  

Nospiediet un turiet 2 sekundes pults  pogu. Virzienrādītāji nomirgos vienu reizi. Sirēnas signāls netiks 
atskaņots. Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir izslēgts apsardzes režīms. 
Klusais apsardzes režīms 

Nospiediet un turiet 2 sek. Pults  un  pogas. Apsardzes režīma ieslēgšanās apstiprināsies vienu reizi 

nomirgojot virzienrādītājiem. Skaņas signāls netiks atskaņots. Vadības pults displejā parādīsies  piktogramma. 
Klusā režīma laikā noreağējot jebkurai triecensensora vai papildsensora zonai, nostrādās gaismas signāls (iedegsies 
virzienrādītāji), skaņas signāls netiks atskaņots. Ja noreağēs pārējās zonas (durvis, bagažnieks, motora pārsegs, 
aksesuāri/barošana) tiks atskaņots skaņas signāls. Izslēdzot kluso apsardzes režīmu ar  pogu skaņas signāla 
nebūs. 
Triecensensora ieslēgšana un atslēgšana. 
Triecensensors, kas ir iekļauts sistēmas komplektā, var būt atslēgts uz vienu apsardzes ciklu. 
Lai to izdarītu: 

1. 5 sekunžu laikā no apsardzes režīma ieslēgšanas brīža nospiediet pultij  pogu. Sistēma atbildēs ar 2 sirēnas 
signāliem. Trieciensensora brīdinājuma zona būs atslēgta: Sistēma reağēs tikai uz spēcīgiem grūdieniem vai 
triecieniem. Pults displejā būs redzamas  un  piktogrammas. 

2. Ne vēlāk kā 5 sek. No iepriekšējās pults pogas nospiešanas, nospiediet  vēlreiz. Sistēma atbildēs ar 3 sirēnas 

signāliem. Trieciensensors būs atslēgts pilnībā. Pults displejā būs redzamas  un  piktogrammas. 
3. Ne vēlāk kā 5 sek. No iepriekšējās pults pogas nospiešanas, jūs varat no jauna aktivizēt trieciensensoru, 

nospiežot pultij  pogu. Sistēma atbildēs ar 1 sirēnas signālu un piktogrammas  un  nodzisīs. 
 

Papildsensora ieslēgšana un atslēgšana. 
Neatkarīgi no trieciensensora, jūs varat atslēgt brīdinājuma zonu vai abas papildsensora zonas uz vienu apsardzes 
režīma ciklu: 

1. 5 sekunžu laikā no apsardzes režīma ieslēgšanas brīža nospiediet pultij  pogu. Sistēma atbildēs ar diviem 
sirēnas signāliem. Papildsensora brīdinājuma zona būs atslēgta. Pults displejā būs attēlotas  un  
piktogrammas. 

2. Ne vēlāk kā 5sek. No iepriekšējās pults   pogas nospiešanas, nospiediet to vēlreiz. Sistēma atbildēs ar trijiem 
sirēnas signāliem. Papildsensors būs atslēgts pilnībā. Pults displejā būs redzamas  un  
piktogrammas. 

3. Ne vēlāk kā 5 sek. no iepriekšējās pults  pogas nospiešanas, jūs varat no jauna aktivizēt papildsensoru 

nospiežot pults  pogu. Sistēma atbildēs ar vienu sirēnas signālu, piktogrammas  un  nodzisīs. 
 

Piezīmes: Ja ir ieslēgts “Klusais apsardzes režīms”, tad atslēdzot sensorus sirēnas signālu vietā būs redzami gaismas 
signāli. 
 

Papildsignāli ieslēdzot apsardzes režīmu. 
Ja pēc 5 sekundēm no apsardzes režīma ieslēgšanas 
brīža atskan daži sirēnas un pults signāli, tas norāda 
ka sistēma ir atklājusi bojātu sensoru vai neaizvērtu 
apsardzes zonu, attiecīgi šī zona būs izslēgta no 

Zona Sirēnas signāli Pults signāli 
Motora pārsegs 6 1 garš+ 5 īsi 
Bagažnieks 5 1 garš + 4 īsi 
Durvis 4 1 garš + 3 īsi 
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apsardzes režīma. ( ja automašīnai ir salona apgaismojuma izslēgšana ar aizturi, tad durvju zonai var tikt 
ieprogrammēta aizture apsardzes funkcijām ar 15.45 vai 60 sekundēm.) 
Ja ieslēdzot apsardzes režīmu nav aizvērtas 2 un vairāk zonas, tad sirēnas un pults skaņas signāli informēs par zonu 
kurai ir lielākā prioritāte. (sk tabulu) 
 

Tajā pašā laikā pults displejā būs redzamas visas neaizvērtās zonas. 
Ja jūs esat atklājis neaizvērtas durvis, motora pārsegu, bagažnieku – aizveriet tos un sistēma, automātiski tās ieslēgs 

apsardzes režīmā. Lai atkārtotu atgādinājumu par neaizvērtām zonām nospiediet pults  pogu. Ja visas durvis, 
motora pārsegs, bagažnieks ir aizvērts, bet sistēma ziņo par aktīvu sensoru, tas nozīmē. Ka kāds no sensoriem ir 
bojāts. Šajā gadījumā ir jāvēršas remontservisā. 

1.4. Apsardzes režīma atslēgšana ar pulti. 
 

Standarta apsardzes režīma atslēgšana ar pulti. 
Nospiediet pults  pogu. Divi sirēnas signāli un divreiz nomirgojot virzienrādītājiem apstiprināsies apsardzes 
režīma atslēgšana. 
Klusā apsardzes režīma atslēgšana. 
Nospiediet un turiet 2 sekundes pults  pogu. Virzienrādītāji nomirgos divas reizes. Sirēnas signāli netiks 
atskaņoti. Klusā apsardzes atslēgšana būs arī ar vienkāršu pults  pogas nospiešanu ja pirmstam tika ieslēgts 
“klusais apsardzes režīms”. 
Uzmanību! Ja izslēdzot apsardzes režīmu atskanēja pieci sirēnas skaņas signāli un piecas reizes nomirgo 
virzienrādītāji, tas nozīmē ka sistēma bija ieslēgusi trauksmes režīmu. Noteikt trauksmes iemeslu var pēc sistēmas 
gaismas diodes indikātora uzliesmojumiem (sk. “1.2. gaismas diodes stāvoklis”), kā arī pēc pults ar displeju 

piktogrammām. Lai atkārtoti uzzinātu trauksmes iemeslus nospiediet pults  pogu. Trauksmes iemesli glabāsies 
sistēmas atmiņā līdz ieslēgsiet aksesuārus vai no jauna ieslēgsiet apsardzes režīmu. 
Automātiskā atgriešanās apsardzes režīmā (programmējamā funkcija 1-4) 
Ja 30 sekunžu laikā no apsardzes režīma atslēgšanas brīža (šo 30 sek.laikā gaismas diodes inidkātors ātri mirgo kā 
arī, ja ir nostrādājusi trauksme, uzrāda trauksmes iemeslu un pults displejā mirgo  piktogramma) netika 
atvērtas durvis vai bagažnieks, netika ieslēgti aksesuāri, sistēma automātiski atgriezīsies apsardzes režīmā, un ja ir 
ieprogrammēts, aizslēgs durvju atslēgas. 

1.5. Trauksme 
 

Sistēma reağē uz apsargājamo zonu pārkāpumiem ar brīdinājuma sirēnas signāliem vai trauksmes signāliem, tajā 
laikā skan sirēna un mirgo virzienrādītāji. Tajā pašā laikā pults ar displeju (ar nosacījumu ka pults atrodas 
uztveršanas zonā) informēs ar skaņas un vibro signāliem un attiecīgām piktogrammām. Iespējami sekojoši sistēmas 
signāli (tiek aprakstīts standarta apsardzes režīms): 
Piktogramma Pults signāli Automašīnas signāli Iemesls Ierobežojumi 

 

5 īsi skaņa + 1 vibro 3 īsi skaņas 
Trieciensensora 
brīdinājuma zona 
(viegls sitiens) 

bezgalīgi 

 

Melodija – 1 + 
atkārtojums 1 vibro Trauksme  30 sek Trieciensensora otrā 

zona (stiprs sitiens) 4 cikli 

 

5 īsi skaņas + 1 vibro 3 īsi skaņas 
Papildsensora 
brīdinājuma zona 
(viegls sitiens) 

nav 

 

Melodija – 1 + 
atkārtojums 1 vibro Trauksme 30 sek Papildsensora otrā zona 

(stiprs sitiens) 4 cikli 

 

Melodija – 2 + 
atkārtojums 2 vibro Trauksme 30sek Atvērts bagažnieks 5 cikli 

 

Melodija – 3 + 
atkārtojums 3 vibro Trauksme 30 sek. Atvērtas durvis 

 5 cikli 

 

Melodija – 4 + 
atkārtojums 4 vibro Trauksme 30 sen Atvērtas durvis 5 cikli 

 

Melodija – 5 + 
atrkārtojums 5 vibro Trauksme 30 sek Ieslēgti aksesuāri vai 

bija strāvas pārrāvums 5 cikli 

 

Melodija – 5 + 
atkārtojums 5 vibro Trauksme 30 sek 

Nospiests bremžu 
pedālis vai atslēgta 
rokas bremze (tikai pie 
dzinēja iedarbināšanas 
ar sistēmu) 

1 cikls 

 

Ja trauskmes iemesls nav novērsts (piem.mehāniskās darbības pret automašīnu netiek pārtrauktas vai durvis paliek 
atvērtas) tādā gadījumā pēc šo trauksmes ciklu skaita attiecīgā zona tiks izslēgta no apsardzes līdz tiks novērsts 
trauksmes iemesls. Lai pārtrauktu pults signālus nospiediet jebkuru pults pogu. Ja trauksme vēl joprojām skan 
nospiediet vēlreiz jebkuru pults pogu. Sistēma paliks apsardzes režīmā. 

1.6. Apsardzes režīma ieslēgšana un atslēgšana bez pults 
 

Automatiskā apsardzes režīma ieslēgšana 
Ja ir ieprogarmmēta 1-2 funkcija, tad pēc automašīnas atstāšanas, apsardzes režīms ieslēgsies automātiski pēc 30 
sek. 

1. Ieslēdziet aksesuārus. 
2. Izkāpiet no automašīnas un aizveriet durvis. Kad pēdējās durvis tiks aizvērtas sekos 2 sirēnas signāli un 

2 reizes nomirgos virzienrādītāji, gaismas diodes indikātors sāks bieži mirgot, pults atskaņos 2 skaņas 

signālus un displejā sāks mirgot  piktogramma. 
 UZMANĪBU! Neatstājiet automašīnas salonā aizdedzes atslēgu un vadības pulti. 
3. Pēc 30 sek. sistēma ieslēgs apsardzes režīmu un ja ir ieprogrammēts, tad aizslēgsies durvju atslēgas. 
 Šo 30  sek. laikā: atverot jebkuras durvis tiek apturēta funkcijas izpilde (durvju aizvēršana atsāks laika 
 atskaiti no jauna), aksesuāru ieslegšana atceļ funkciju (līdz nākamai durvju atvēršanai). 
 

Apsardzes režīma atslēgšana ar servisa pogu (pēc noklusējuma) 
1. Nepieciešamības gadījumā atveriet durvis un iesēdieties automašīnā (ieslēgsies trauksme) 
2. Ieslēdziet aksesuārus 
3. 30 sek. laikā, nospiediet servisa pogu. Apsardzes režīms atslēgsies. 

 

Apsardzes režīma atslēgšana ar personalizēto kodu (ja ir ieprogarmmēta 1-6 funkcija) 
1. Nepieciešamības gadījumā atveriet durvis un iesēdieties automašīnā (ieslēgsies trauksme) 
2. Ieslēdziet aksesuārus un nospiediet servisa pogu tik reizes kāds attiecīgi ir jūsu pirmais personalizētā 

koda skaitlis, pēc tam izslēdziet aksesuārus. 
3. No jauna ieslēdziet aksesuārus un nospiediet servisa pogu tik reizes kāds attiecīgi ir jūsu otrais 

personalizētā koda skaitlis, pēc tam izslēdziet aksesuārus. 
 

Ja kods ir ievadīts pareizi, apsardzes režīms atslēgsies. Ja kods ir ievadīts nepareizi, nepieciešams sagaidīt 
trauksmes cikla beigas un atkārtot darbības no jauna sākot ar 2 punktu. 
UZMANĪBU! Pēc noklusējuma sistēmā ierakstīts kods “2.5”. Pēc sistēmas uzstādīšanas uzstājīgi tiek rekomendēts 
šo kodu nomainīt pret savu patstāvīgo (sk. “3.3.” personalizētā koda maiņa”) 
 
 



 4

1.7. “Droša Braukšana” 
 

Drošības nolūkos pirms braukšanas uzsākšanas rekomndējam aizslēgt durvju slēdzenes. Durvju aizslēgšana un 

atslēgšana tiek veikta ar ieslēgtiem aksesuāriem ar pults  un  pogām. 
Kā arī, sistēma var automātiski aizslēgt durvis, ja tiek nospiests bremžu pedālis vai arī pēc 10 sek.no aksesuāru 
ieslēgšanas brīža, un atslēgt durvis kad tiek izslēgti aksesuāri. Konkrētais režīms programmējas ar I-1 funkciju. 

1.8. Automašīnas meklēšana un “panika” 
 

Funkcija “automašīnas meklēšana” palīdzēs jums atrast savu automašīnu neapgaismotās vietās un lielos 

stāvlaukumos. Apsardzes režīma laikā nospiediet pults   pogu. Automašīna jums atbildēs ar vienu skaņas signālu 

un 10 sek. mirgos virzienrādītāji. Lai meklētu automašīnu bez skaņas signāla nospiediet pults  pogu un turiet 2 
sekundes. 
Funkcija “Panika”- trauksmes signāla ieslēgšana ar pulti var tikt izmantota lai atbaidītu iespējamos ļaundarus. 

Nospiediet un turiet 2 sek. vienlaicīgi pults  un  pogas,  ieslēgsies 30 sek. garš trauksmes cikls, lai to 
pārtrauktu, jānospiež jebkura pults poga. Ja apsardzes režīms bija atslēgts, tad tas ieslēgsies. 

1.9. Servisa režīms 
 

Paredzēts priekš īslaicīgas sistēmas apsardzes funkciju atslēgšanas, piemēram lai nodotu automašīnu tehniskai 
apkalpošanai. Šajā gadījumā nebūs pieejamas dzinēja iedarbināšanas funkcijas, “panika”, “automašīnas 
meklēšana”, “apsardze ar darbojošos dzinēju”, “turbo-taimers”funkcijas, bet saglabāsies durvju atslēgu vadība, 
bagažnieka atvēršana “vadītāja izsaukšana” un dažas citas funkcijas. Pirms servisa režīma ieslēgšanas 
pārliecinieties, ka apsardzes režīms ir izslēgts, servisa režīms ir izslēgts, imobilaizers izslēgts. Lai ieslēgtu servisa 
režīmu izmantojiet vienu no diviem paņēmieniem: 

a) ieslēdziet aksesuārus, nospiediet un turiet 2 sek. vienlaicīgi pults  un  pogas. 
b) Ieslēdziet un izslēdziet aksesuārus, 10 sek. laikā nospiediet un turiet servisa pogu vismaz 3 

sek. Gaismasdiodes indikātors sāks mirgot, atlaidiet pogu, atkal 10 sek. laikā īsi nospiediet 
servisa pogu 

 

Sistēma atbildēs ar 1 īsu sirēnas signālu. 
Par ieslēgtu servisa režīmu liecinās: 

 Nepārtraukta gaismasdiodes mirgošana; 
 Pults displejā redzama  piktogramma 
 Papildus skaņas signāls no pults funkcijas izpildīšanas laikā; 
 2 īsi sirēnas skaņas signāli izslēdzot aksesuārus. 

 

Lai atslēgtu servisa režīmu izmantojiet vienu no diviem paņēmieniem: 

a) ieslēdziet aksesuārus, nospiediet un turiet vienlaicīgi 2 sek. pults  un  pogas. 
b) Ieslēdziet un izslēdziet aksesuārus, 10  sek. laikā nospiediet un turiet vismaz 3 sek. servisa pogu. 

Sistēma atbildēs ar 2 gariem sirēnas signāliem. 

1.10 Papildfunkcijas pultij ar displeju 
 

Pults displeja apgaismojums un automašīnas stāvokļa pārbaude. 

Nospiediet pults  pogu. Pults uz 3 sek. ieslēgs displeja apgaismojumu un ar nosacījumu ka pults atrodas sistēmas 
uztveres zonā, atbildēs ar skaņas signālu un parādīs automašīnas stāvokli. Ja pults neatrodas sistēmas uztveršanas 
zonā, pults atbildēs ar 1 zemu skaņas signālu un 2 vibrosignāliem. 
 

Temperatūras pārbaude 

Nospiediet un turiet 2 sek. pults  pogu. Pults parādīs temperatūru kāda ir sistēmas bloka uzstādīšanas vietā. 
 

Pulksteņa uzstādījumi 

Lai uzstādītu laiku, kas attēlots pults displejā, vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 sek. pults  un  pogas. Pēc 

skaņas signāla sāks mirgot tekošā stunda. Lai izvēlētos stundas/minūtes nospiediet  pogu, regulēšanai uz priekšu 

un atpakaļ izmantojiet pults pogas  uz priekšu  atpakaļ. Lai saglabātu uzstādīto laiku nospiediet pults  vai 

 pogu, vai nogaidiet 10 sek. 
 

Pults signālu izvēle 
Lai pārslēgtos starp režīmiem “skaņa/ 
skaņa+vibro/ vibro vienlaicīgi 
nospiediet un turiet 2 sek. pults  

un  pogas. Pults atbildēs atbilstoši, 
skaņas un/vai vibro signāliem. 
 

Pults pogu bloķēšana 
Pults pogu bloķēšana paredzēta lai izvairītos no nejaušas pults pogas nospiešanās. Lai nobloķētu pults pogas 

vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 sek. pults  un  pogas. Pults atskaņos vienu garu augstas tonalitātes signālu. 

Pogas ,  un  būs bloķētas. Pogas  un  paliks pieejamas. Pults displejā parādīsies  piktogramma. 

Lai atbloķētu pults pogas vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 sek. pults  un  pogas. Atskanēs divi gari augstas 
tonalitātes signāli un  piktogramma nodzisīs. 
 

Pults enerğijas taupīšanas režīms. 

Vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 sek. pults  un  pogas. Pults atskaņos vienu garu vidējas tonalitātes signālu, 
displejā parādīsies  piktogramma. Tagad, kad apsardzes režīms ir izslēgts un 30 sek. laikā netiek spiestas pults 
pogas, pults “aizmigs” un sāks mirgot  piktogramma. Šis režīms var būt noderīgs lai taupītu pults barošanas 
elementu. Lai atmodinātu pulti jānospiež jebkura pults poga,  piktogramma pārstās mirgot. Lai atslēgtu 

enerğijas taupīšanas režīmu vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 sek. pults  un  pogas. Pults atskaņos divus garus 
vidējas tonalitātes signālus. 
 

Autovadītāja izsaukšana no automašīnas salona 
Nospiediet pogu  uz uztvērēja - raidītāja moduļa, kas ir uzstādīts automašīnas salonā. Ja pults īpašnieks atrodas 
uztveršanas zonā, pults atskaņos melodisku signālu sēriju un displejā tiks attēlota  piktogramma. 
 

Pārbaude, vai pults atrodas uztveršanas zonā. 

Ne vēlāk kā 5 sek. no apsardzes režīma ieslēgšanas brīža, nospiediet pults  pogu. Pults atbildēs ar īsu skaņas 
signālu un displejā parādīsies  piktogramma. Turpmāk pults, ar nosacījumu ja atrodas uztveršanas zonā, atskaņos 
skaņas signālu (reizē ar apgaismojumu) katru minūti, kopā 5 cikli. Pēc tam pults gaidīs signālu no sistēmas, 
savukārt sistēma sūtīs signālu ik pēc 10 minūtēm. Ja signāls no sistēmas netiks saņemts, pults atskaņos signālu 
sēriju un sāks mirgot  piktogramma. PIEZĪME – trauksmes ieslēgšanās gadījumā šī funkcija izslēdzas. 
 

Brīdinājums par baterijas izlādēšanos. 

Ja pultij ir zems akumulātora līmenis, displejā sāks mirgot  piktogramma, katrā pults pogas nospiešanas reizē 
atskanēs dubultsignāls. Ir iespējama pults darbības attāluma samazināšanās. Pults darbībai der jebkura AAA izmēra 
baterija. Regulāras pults lietošanas laikā, baterijas kalpošanas laiks ir līdz 3 mēnešiem. 
 
 
 
 

Režīms Pogu nospiešanas signāli Trauksmes signāli 
“skaņa” skaņas Skaņas 
“skaņa”+”vibro” Skaņas Skaņa+vibro 
“Vibro” Vibro Skaņa+vibro 
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1.11 Papildus programmējamās sistēmas funkcijas. 
 

Sekojošās funkcijas var tikt pieslēgtas pēc automašīnas īpašnieka vēlēšanās. Dažas no funkcijām var būt atļautas vai 
aizliegtas, sistēmas ekspluatācijas procesā pārējās realizējas uzstādīšanas laikā un nevar tikt mainītas bez 
iejaukšanās sistēmā. Konsultējaties ar savu sistēmas uzstādītāju. 
 

Automātiskā logu aizvēršana (“komforts”). 
Ja papildkanāls Nr 3 pieslēgts pie stiklu pacēlāja kontroliera, tad durvju logi automātiski aizvērsies ieslēdzot 
apsardzes režīmu, kā arī automātiskās atgriešanās apsardzes režīma gadījumā un automātiskā apsardzes režīma 
ieslēgšanās gadījumā. 
 

Automātiskais imobilaizers. 
Ja ir ieslēgta programmējamā funkcija I-3, tad pēc aizdedzes un aksesuāru izslēgšanas dzinējs tiks automātiski 
bloķēts ja: 

a) pēc aksesuāru izslēgšanas pagājušas vairāk kā 30 sek. 
b) pēc aksesuāru izslēgšanas tika atvērtas durvis. 

Par imobilaizera ieslēgšanos jums tiks paziņots ar pults skaņas signālu un  piktogrammu. Gaismas diodes 
indikātors mirgos “4 īsi uzliesmojumi-pauze”režīmā. 
Lai atslēgtu dzinēja bloķēšanu ieslēdziet aksesuārus un ne vēlāk ka 30 sek. nospiediet servisa pogu (vai pults  
pogu). Gaismas diodes indikātors pārstāj mirgot un  piktogramma nodzisīs. 
 

Divpakāpju apsardzes režīma izslēgšana (AV-funkcija).. 
Šī funkcija nodrošina papildus drošību no automašīnas aizdzīšanas. Ja ir ieslēgta programmējamā funkcija I-7, tad 
izslēdzot apsardzes režīmu, dzinējs paliek bloķēts, pults displejā būs redzama  piktogramma, gaismas diodes 
indikātors mirgos “4 īsi – pauze” režīmā. Lai izslēgtu dzinēja bloķēšanu, ieslēdziet aksesuārus un ne vēlāk ka pēc 
30 sek. nospiediet servisa pogu (vai pults  pogu) gaismas diodes indikātori pārstās mirgot, piktogramma  
nodzisīs. 
 

Atsevišķa pasažieru durvju atslēgšana. 
Ja papildkanāls Nr.4 pieslēgts un ieprogrammēts priekš šīs funkcijas, tad izslēdzot apsardzes režīmu nospiežot 
vienreiz pults  pogu atslēgsies tikai autovadītāja durvis, pārējās paliks aizslēgtas, nospiežot otro reizi pults  
pogu atslēgsies pārējās automašīnas durvis. 

1.12 Apsardzes režīms ar darbojošos dzinēju/turbo taimers1 
 

Šī funkcija ļauj motoram turpināt darboties bez aizdedzes atslēgas, tekošās ieprogrammētās I-9 funkcijas uzstādīto 
laiku 2,5 vai 10 minūtes, vai neierobežotu laiku. Ja jūsu automobīlis ir aprīkots ar turbapūti, tad tiek rekomendēts 
izmantot šo funkciju, kā turbotaimeri, kas ļauj motoram darboties kādu laiku (rekomendējas 2 vai 5 min), pēc 
aizdedzes izslēgšanas. Tas ir nepieciešams lai atdzesētu dzinēja turbīni, ja dzinējs ir ilgi strādājis ar augstiem 
apgriezieniem. 

1. Pirms aizdedzes izslēgšanas, pārnesuma kārbas sviru novietojiet netrālā stāvoklī un pārliecinieties ka 
bremžu pedālis ir atlaists un rokasbremze ieslēgta (konkrēto variantu noprecizējiet pie sava uzstādītāja). 

2. Nospiediet un turiet 2sek. pults  pogu. Pults atbildēs ar īsu skaņas signālu un displejā parādīsies  
piktogramma, gaismasdiodes indikātors mirgos “2uzliesmojumi-pauze” režīmā. Automašīnas gaismas 
signālu režīms tiek noteikts ar programmējamo III-5 funkciju. 

3. Tālāk 30sek laikā -izņemiet atslēgu no aizdedzes, izkāpiet no automašīnas aizveriet durvis un ieslēdziet 
apsardzes režīmu. Dzinējs darbosies iestādīto laika sprīdi. 

                                                
1 Uzmanību: lai šī funkcija varētu strādāt ir nepieciešams ieslēgt programmējamo I-8 
funkciju, sistēmai korekti ir jānosaka dzinēja darbošanās faktu. 
Piezīme – automašīnām ar mehāniskajām ātrumkārbām: pēc tam kad dzinējs būs izslēdzies, 
sistēma uzskatīs “programmu neitrālais” par izpildītu, tā ir automātiskā un tālvadības dzinēja 
iedarbināšana atļauta. 

1.13 ANTICARJACK (pretnolaupīšanas režīms) 
 

Automašīnas nolaupīšanas gadījumā ANTI CAR-JACK funkcija pievērsīs citu uzmanību un laupītājiem traucēs 
aizdzīt automašīnu. Pēc jūsu izvēles var tikt uzstādīta viena no trijām Anti-Car-jack funkcijām. 
 

VARIANTS A: Ieslēdzas ar pulti, pēc tam aktivizējas no durvju atvēršanas. 

Brauciena laikā: ar ieslēgtiem aksesuāriem nospiediet un turiet (2sek.) pults  pogu. Sistēma atbildēs ar īsu sirēnas 
signālu, gaismasdiode mirgos “2 uzliesmojumi-pauze” režīmā. Kamēr anti-car-jack režīms nav aktivizēts, to var 

atslēgt, nospiežot un turot 2sek. pults  pogu, sistēma atbildēs ar diviem īsiem sirēnas signāliem, vienreiz 
nomirgos virzienrādītāji, gaismas diodes indikātors nodzisīs. Ievērojiet, ka aksesuāru izslēgšana un apsardzes 
režīma ieslēgšana/izslēgšana, neatslēdz anti-car-jack režīmu. Un tas turpina būt gaidīšanas režīmā. 
Anti- car-jack aktivizēšana notiek atverot automašīnas durvis un sekojošā durvju aizvēršana. Sistēma atbildēs ar 
gaismas signāliem, gaismas diode sāks nepārtraukti mirgot. 
 
Variants B. Aktivizējas pie katras aksesuāru ieslēgšanas. Šajā variantā anti-car-jack režīms aktivizējas katru reizi 
kad tiek ieslēgti aksesuāri, seko gaismas signāli, gaismas diode sāk nepārtraukti mirgot. Šim režīmam ir 
nepieciešama deaktivizācija pirms katra brauciena, tādēļ rekomendējam šo režīmu lietot galējā nepieciešamībā. 
 
Variant C. Ieslēdzas ar pulti, aktivizējas ar durvju atvēršanu + ieslēdzas un aktivizējas ar pulti. 
Šis režīms uzskatāms labākais, tajā ietilpst algoritms, kas aprakstīts “A” variantā, kā arī momentālu tālvadības 
aktivizāciju ar pulti. Automašīnas laupīšanas vai kādu citu draudu gadījumā: pie ieslēgtiem aksesuāriem nospiediet 

un 2sek. turiet vienlaicīgi pults  un  pogas. Sekos gaismas signāls, gaismas diodes indikātors sāks 
nepārtraukti mirgot. 
Pēc aktivizācijas sistēma strādā pēc sekojoša algoritma: 

1) 50 sek. laikā sistēma nesniedz nekādus signālus, izņemot bieži mirgojoša gaismas diode. 
2) Pēc tam sistēma sāk periodiski ziņot ar gaismas un skaņas signāliem. 
3) Pēc 20 sek. periodiskos skaņas signālus nomainīs nepārtraukts skaņas signāls, durvju slēdzenes 

aizlēgsies, ieslēgsies dzinēja bloķēšana, pults displejā parādīsies  piktogramma. Vadība ar 
tālvadības pultīm kļūst neiespējama. 

4) Pēc 30 sek. skaņas signāli pārtrauksies, dzinējs paliks bloķēts, gaismas indikātori lēni mirgos, 
automašīna būs apsardzes režīmā. 

 
Lai atslēgtu Anti-car-jack 1-2 etapos, nepieciešams izslēgt un no jauna ieslēgt aksesuārus, pēc tam nospiediet 

servisa pogu (vai arī nospiest un 2 sek turēt pults  pogu). Sistēma atbildēs ar diviem īsiem skaņas signāliem un 
vienreiz nomirgos virzienrādītāji, gaismas diodes indikātors nodzisīs. 
 
Lai atslēgtu anti-car-jack 3-4 etapos, nepieciešams atkarībā no ieprogrammētā varianta, tiek izpildīts ar servisa 
pogu, vai jāievada personalizētais kods (sk.”1.3 apsardzes režīma ieslēgšana un izslēgšana bez pults”) 

1.14 Aizsardzība no barošanas pārrāvuma 
 

Atslēdzot barošanu, ar nodomu vai akumulātora izlādēšanās gadījumā, sistēma iegaumē savu režīma stāvoklī. Pēc 
barošanas atjaunošanas sistēma atkarībā no iepriekšējā stāvokļa būs sekojošā režīmā: 
 

Stāvoklis pirms barošanas atslēgšanas Stāvoklis pēc barošanas atjaunošanas 
Apsardzes režīms izlēgts Apsardzes režīms izslēgts 
Apsardzes režīms ieslēgts Trauksme 
Automātiskais imobilaizers Trauksme 
Servisa režīms Servisa režīms 
Anti-car-jack Anti-car-jack 
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2. Nodaļa - Dzinēja palaišanas funkcijas 
2.1. kopējā informācija 
 

 Dzinēja palaišanai bez autovadītāja klātbūtnes ir nepieciešama īpaša uzmanība. Automašīnas 
īpašnieks nes pilnu atbildību par šīs funkcijas izmantošanu. 

 Neizmantojiet šo funkciju slīpās vietās, kā arī aizvērtās neveidināmās telpās. 
 Lai palaistu dzinēju jābūt izpildītiem sekojošiem noteikumiem: 

1) Ieslēgta rokas bremze 
2) Bremžu pedālis ir atlaists 
3) Motora pārsegs aizvērts 
4) Ieslēgta “programma neitrālais” (automašīnām ar mehanisko pārnesumu kārbu) 
5) Pēc vienošanās ar uzstādītāju, automašīnā var tikt uzstādīts atsevišķs slēdzis, kas atļauj 

dzinēja palaišanu, lai nenotiktu nevēlama dzinēja palaišana piem. nododot automašīnu 
remontservisā uz apkopi. 

 

Par to ka palaišana ir atļauta liecina  piktogramma pults displejā (dažos gadījumos, ja ir pārkāpti palaišanas 

nosacījumi piktogramma  uzreiz nenodziest) 
Ja nav veikts kāds no uzskaitītajiem noteikumiem sistēma neļaus palaist dzinēju. (ja dzinējs iedarbināts ar sistēmu 
noslāpjiet to) 
 

Sistēma var veikt tālvadības (ar pults komandu) un automātisko (laika un temperatūras) dzinēja palaišanu. 
Iedarbinot dzinēju sistēma ieslēdz starteri noteiktajā laikā, ja dzinējs darbojas, sistēma to atstāj darbojošos uz 
uzstādīto laika periodu. Ja dzinējs nedarbojas, sistēma veic vēl divus mēğinājumus to palaist. Ja pēc visiem 
mēğinājumiem iedarbināt dzinēju tas nav izdevies, tad automašīna atgriezīsies sākotnējā apsardzes režīmā. 
 

Dažādi uzstādījumi – dzinēja tips un tā darbības kontroles veids, sildīšanas laiks (10,20,30 minūtes, vai 
neierobežots), gaismas signālu darbības režīms (mirgojoš/nepārtraukts/izslēgts) un citi – programmējas atkarībā no 
automašīnas tipa un lietotāja vēlmēm. 

2.2. “Programma neitrālais” automašīnām ar mehānisko ātrumkārbu. 
 

Piezīmes : lai izpildītu “programma neitrālais”ir nepieciešams, lai sistēma korekti noteiktu faktu par dzinēja 
darbību. 
 

Šīs procedūras mērķis ir aizliegt dzinēja palaišanu ar tālvadību vai automātiskā režīmā, kad ir atstāts ieslēgts kāds 
no pārnesumu kārbas pārnesumiem. Tā izpildi garantē brīdī, kad ar atslēgu tiek izslēgta aizdedze pārnesumu kārbas 
svira atrodas neitrālā stāvoklī. 
Lai ieslēgtu “programmu neitrālais” izpildiet sekojošas darbības: 

1) Dzinēja darbības laikā pārnesumkārbas sviru novietojiet neitrālā stāvoklī. 
2) Atlaidiet bremžu pedāli, ieslēdziet rokas bremzi 

3) Nospiediet un 2 sek. turiet pults  pogu 2 
4) Tālāk 30 sek. laikā izslēdziet aizdedzi, aksesuārus un izņemiet atslēgu no slēdzenes. Dzinējs turpinās 

darboties. Atveriet durvis, izkāpiet no automašīnas un aizveriet durvis. 

5) Ieslēdziet apsardzes režīmu. Dzinējs izslēgsies, pēc neilga laika pults displejā parādīsies  
piktogramma. 

 
“Programma neitrālais”tiek atcelts sekojošos gadījumos: 

 Ja tiek izslēgts apsardzes režīms, neatkarīgi vai tas atkal tiek ieslēgts; 

                                                
2 Piezīmes: ja jūsu automašīnai ir turbo pūte un ieprogrammēta funkcija I-8, tad jūs pults  
pogas vietā varat nospiest un turēt  pogu. Šajā gadījumā 5 punktā pēc apsardzes režīma 
ieslēgšanas dzinējs nevis uzreiz izslēgsies, bet pēc ieprogrammētā laika. 

 Ja tiek atvērtas durvis vai motora pārsegs 
 Ja tiek nospiests bremžu pedālis vai atlaista rokas bremze (tiek noteikts pēc uzstādījuma varianta); 
 Ja nostrādā trieciensensora vai papildsensora otrā zona (ja ir ieprogrammēta II-10 funkcija) 

2.3. Tālvadības dzinēja palaišana 
 

Lai ar tālvadību iedarbinātu dzinēju: nospiediet un 2 sek. turiet pults  pogu līdz atskan īss skaņas signāls, pēc 

tam atlaidiet un vēlreiz īsi nospiediet pults  pogu. Sistēma ieslēgs gaismas signālus, pults atskaņos īsu signālu un 

displejā parādīsies  piktogramma. 
Ja dzinējs ir iedarbināts veiksmīgi: 

 Sistēma pieslēgs pie aksesuāru ķēdes klimata kontroli, salona apsildi u.c. 

 Pults atskaņos signālu, piktogramma  sāks mirgot, pults ik pēc 2sek. rādīs atlikušo minūšu skaitu līdz 
dzinēja noslāpēšanas brīdim3. 

 Dzinējs darbosies ieprogrammēto laika sprīdi. 
 
Dzinēja sildīšanas laikā jūs varat izslēgt un ieslēgt apsardzes režīmu4, atvērt durvis un bagāžas nodalījumu. 
Pārkāpjot vienu no palaišanas nosacījumiem (sk. “2.1. kopejā informācija), kā arī ja nostrādās trauksme, dzinējs 
tūlītēji noslāps. 

2.4. Periodiska dzinēja palaišana 
 

Šī funkcija ļauj automātiski palaist dzinēju ik pēc 2;3;4 vai 24 stundām. Intervālu nosaka ar programējamo funkciju 
III-5 

Lai ieslēgtu funkciju: apsardzes režīma laikā vienlaicīgi nospiediet pults  un  pogas. Pults abildēs ar īsu 

signālu un attēlos  piktogrammu, kā arī uz 5 sekundēm parādīs izvelēto laika intervālu: 2Hr, 3Hr, 4Hr vai 
24Hr. 

Lai izslēgtu funkciju: apsardzes režīma laikā vienlaicīgi nospiediet pults  un  pogas. Pults atbildēs ar 

diviem īsiem signāliem un  piktogramma nodzisīs. Periodiskā dzinēja palaišanas funkcija izslēdzas arī tad, ja 
tiek izslēgts apsardzes režīms. 

2.5. Dzinēja palaišana pēc temperatūras 
 

Šī funkcija ļauj automātiski palaist dzinēju pie zemām āra temperatūrām līdz –5C, -10C, -15C vai –25C (nosaka ar 
programmējamo funkciju III-3) 

Lai ieslēgtu funkciju: apsardzes režīma laikā vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 sek. pults  un  pogas. Pults 
atbildēs ar īsu signālu un 5 sek. parādīs izvēlēto temperatūru. Pults displejā blakus pulkstenim tiks attēlots simbols 
7. Sistēma veiks dzinēja palaišanu pie izvēlētās temperatūras, bet ne biežāk kā 1 reizi stundā no iepriekšējās 
palaišanas reizes (jebkura veida) 

Lai izslēgtu funkciju: apsardzes režīma laikā vienlaicīgi nospiediet un 3 sek. turiet pults  un  pogas. Pults 
atbildēs ar diviem īsiem signāliem un simbols 7 nodzisīs. Dzinēja palaišana pēc temperatūras atslēdzas arī tad, kad 
tiek izslēgts apsardzes režīms. 

2.6. Dzinēja palaišana noteiktā laikā 
 

Šī funkcija ļauj vienreiz palaist dzinēju noteiktajā laikā. 

Lai ieslēgtu funkciju: apsardzes režīma laikā vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas 4 sek. pults  un  

pogas līdz atskan divi īsi signāli. Displejā mirgos  piktogramma un uzstādāmais laiks. Lai laiku regulētu 

                                                
3 Ja ir izvēlēts neierobežots laika limits, tad pults displejā būs redzams tekošais laiks. 
4 Ja nav ieprogrammēta III-12 funkcija “piespiedu dzinēja slāpēšana” 
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izmantojiet pogas  uz peikšu, -atpakaļ, lai pārslēgtos no stundām uz minūtēm nospiediet  pogu. Kad laiks 

ir uzstādīts nospiediet  pogu. Pults atbildēs ar vienu īsu signālu un  piktogramma pārstās mirgot. Neilgi 

pirms dzinēja palaišanas pults atskaņos skaņas signālu  piktogramma nodzisīs, tad sistēma veiks motora 
palaišanu. 

Lai izslēgtu funkciju: vienlaicīgi nospiediet un 4sek. turiet pults  un  pogas līdz atskan divi īsi signāli, 

displejā mirgos  piktogramma un uzstādāmais laiks. Nospiediet pults  pogu. Pults atbildēs ar diviem īsiem 

signāliem un  piktogramma nodzisīs. Funkcija automātiski atslēdzas, ja tiek izslēgts apsardzes režīms. 

2.7. Dzinēja palaišanas papildfunkcijas. 
 

Dzinēja darbošanās laika pagarināšana. Tālvadības vai automātiskā dzinēja palaišanas funkcijas izpildes laikā 

var atgadīties neplānota dzinēja darbošanās laika pagarināšana. Nospiediet pults  pogu. Sistēma sāks laika atskaiti 
no jauna un dzinējs darbosies ieprogrammēto laika intervālu (tiek noteikts ar III-1 funkciju). Dzinēja darbošanos 
var pagarināt neierobežotas reizes. 
 

Priekšlaicīga dzinēja nosplāpēšana. Nospiediet un 2 sek. turiet pults  Pults atbildēs ar signālu, mirgojošā  
piktogramma nodzisīs, dzinējs tiks noslāpēts. 
 

Vadības nodošana automašīnas vadītājam. Ja jums nepieciešams lietot automašīnu laikā kad dzinējs ir 
iedarbināts ar sistēmu: 

1. Izslēdziet apsardzes5 režīmu un iekāpiet automašīnā; 
2. ieslēdziet aizdedzi (pagrieziet atslēgu IGN pozīcijā, bet negrieziet uz START pozīciju) 

3. Nospiediet bremžu pedāli un izslēdziet rokasbremzi. Pults atbildēs ar signālu, mirgojošā  
piktogramma nodzisīs. Varat uzsākt automašīnas vadību parastajā režīmā. 

3.1. Pults kodu ierakstīšana 
 

Sistēmas komplektā ir divas pultis, kas ir ierakstītas tās atmiņā. Pults kodu ierakstīšanas procedūra ir nepieciešama, 
lai pievienotu sistēmai vēl pultis, kā arī ja ir nozaudēta esošā pults (lai izdzēstu vecos pults kodus, deaktivizēt 
nozaudēto pulti): 

1. ieslēdziet un izslēdziet aksesuārus* 
2. ne vēlāk kā pēc 10 sek., nospiediet un turiet servisa pogu vismaz 3sek. Gaismasdiožu indikātori sāks 

mirgot, atlaidiet pogu 
3. ne vēlāk kā pēc 10 sek. atkal nospiediet un turiet servisa pogu. Sistēma atbildēs pēc noteiktiem laika 

intervāliem vispirms ar vienu skaņas signālu, pēc tam ar diviem īsiem skaņas signāliem, uzreiz pēc 
diviem signāliem atlaidiet pogu. 

4. nospiediet jebkuru tās pults pogu, kuru nepieciešams ierakstīt. Sistēma atbildēs ar vienu īsu skaņas 
signālu. 

5. Atkārtojiet 4. punktu priekš pārējām pultīm (sistēma atbildēs ar īsiem skaņas signāliem, kuru skaits būs 
atbilstoš ierakstīto pulšu skaitam). Kopā sistēmā var ierakstīt līdz 4 pultīm. 

                                                
5 Piespiedu dzunēja apturēšana. Ja ir ieprogrammēta III-12 funkcija, tad dzinējs tiks 
noslāpēts nekavējoties, vai pēc 10sek. No apsardzes režīma izslēgšanas brīža. Tas var 
noderēt lai iztraucētu zagļus, kas cenšas aizdzīt automašīnu to uzlaužot ar elektronisko ierīču 
palīdzību, laik\a kad automašīna atrodas tālvadības/automātiskajā dzinēja palaišanas režīmā. 
* Piezīmes: pirms ieejat pults ierakstīšanas režīmā pārliecinieties lai ir izslēgts apsardzes 
režīms, servisa režīms un imobilaizers 

6. Lai izietu no pults ierakstīšanas režīma ieslēdziet aksesuārus (kā arī automātiski ja 10 sek. laikā nenotiek 
nekādas darbības), par iziešanu no režīma sistēma paziņos ar 2 skaņas signāliem, gaismas diodes pārstās 
mirgot. 

 

3.2. Personalizētā koda maiņa 
 

Personalizētā koda maiņas procedūra ir nepieciešama lai varētu ierakstīt savējo kas ir zināms tikai un vienīgi 
automašīnas īpašniekam, un tas var būt nepieciešams ārkārtas apsardzes režīma atslēgšanai. Pirms ieejat 
personalizētā koda maiņas režīmā pārliecinieties vai ir izslēgts apsardzes, servisa režīmi un atslēgts imobilaizers: 
       

Esošā koda ievadīšana (1-8) 
1. ieslēdziet un izslēdziet aksesuārus 
2. ne vēlāk kā pēc 10sek. nospiediet un turiet vismaz 3 sek. servisa pogu. Gaismas diodes indikātors sāks 

mirgot, atlaidiet pogu. 
3. Ne vēlāk kā pēc 10sek. atkal nospiediet un turiet servisa pogu. Sistēma atbildēs pēc noteikta laika 

intervāla vispirms ar vienu, pēc tam ar dieviem, vēl pēc tam ar trijiem īsiem skaņas signāliem, uzreiz pēc 
trijiem signāliem atlaidiet pogu. Tam sekos viens garš sirēnas signāls. Tālāk starp darbībām kas 
aprakstītas punktos no 4-14, ir jāpaiet ne vairāk kā 30 sek. 

4. Nospiediet servisa pogu tik reizes kāds jums būs pirmais personalizētā koda skaitlis (katra pogas 
nospiešana tiks attēlota ar gaismasdiodes  uzplaiksnījumu) 

5. Nospiediet pults  pogu. Sistēma atbildēs ar vienu īsu sirēnas signālu. 
6. Nospiediet servisa pogu tik reizes kāds jums būs otrais personalizētā koda skaitlis. (katra pogas 

nospiešana tiks attēlota ar gaismas diodes uzplaiksnījumiem) 

7. Nospiediet pults  pogu. Sistēma atbildēs ar diviem īsiem sirēnas signāliem. 
8. Ja kods ievadīts nepareizi, sistēma atbildēs ar diviem gariem sirēnas signāliem un izies no 

programmējamā režīma. Ja kods ir ievadīts pareizi, tad sistēma atbildēs ar vienu garu sirēnas signālu un 
pāries uz punktu Nr10 

 

Jaunā koda ievadīšana (9-15) 
9. nospiediet servisa pogu tik reizes kas atbilst jūsu jaunā personalizētā koda pirmajam skaitlim (katra 

pogas nospiešana tiek attēlota ar gaismas diodes uzplaiksnījumu) 

10. nospiediet pults  pogu. Sistēma atbildēs ar vienu īsu sirēnas signālu. 
11. nospiediet servisa pogu tik reizes, kas atbilst jūsu jaunā personalizētā koda otrajam skaitlim (katra pogas 

nospiešana tiek attēlota ar gaismasdiodes uzplaiksnījumu) 

12. nospiediet pults  pogu, Sistēma atbildēs ar diviem īsiem sirēnas signāliem 
13. pēc 1.sek sistēma atkārtos ievadīto personalizēto kodu ar gaismas diodes uzliesmojumu reizēm, starp 

cipariem ieturot pauzi. 
14. ja jūs vēlaties mainīt šo kodu nospiediet un turiet servisa pogu līdz atskanēs viens garš sirēnas signāls, 

pēc tam sāciet atkal no 9. punkta 
15. lai pabeigtu programmēšanas režīmu ieslēdziet aksesuārus, vai nogaidiet 30 sek. sistēma atbildēs ar 

diviem sirēnas signāliem. 
 
 

 


