


IMMOBILAISERI RAKENDUMINE

Immobilaiser rakendub automaatselt 20 sekundit peale 

süüte välja keeramist. Viimasel kümnel sekundil kostub 

summeri helisignaal. Rakendunud immobilaiserist 

annab märku punaselt vilkuv märgutuli (LED).

IMMOBILAISERI VÄLJALÜLITAMINE

Immobilaiser lülitub välja peale korrektse PIN-koodi 

sisestamist. Väljalülituse kinnituseks kostub mitme- 

tooniline helisignaal ning LED süttib rohelise tulega 

(lülitades süüte sisse LED kustub).

PIN koodi sisestamisel tuleb meeles pidada järgmist:

vastasel juhul:

- auto mootor seiskub 

(juhul kui auto käivitus enne PIN-koodi sisestamist - 

oleneb paigaldusest*)

- Immobilaiser saadab välja häireteate 
(GSM/GPS seadme nt. Mobikiti olemasolul)

* Paigaldaja poolt on võimalik määrata, kas immobilaiser laseb autot 

käivitada juba enne koodi sisestamist (sel juhul tuleb kood kindlasti 

sisestada 1min jooksul peale süüte sisse lülitamist) või alles siis, kui 

korrektne PIN-kood on sisestatud. Esimese variandi kasuks räägib see, et 

koodi saab sisestada juba liikuvas autos (ei kaota aega) ning üllatusmo-

ment vargale (auto seiskub reeglina autoärandajale mittesobivas kohas).

PIN KOOD JA SELLE SISESTAMINE

PIN-kood on 3 kuni 5-kohaline numbrikombinisatsioon.

Tehasepoolne PIN-kood on 111.

Koodi sisestamine toimub 2-nupulise koodilugeja abil.

 

> Koodi saab sisestada ka peale süüte sisse lülitamist

> Süüdet võib ilma koodi sisestamata sisse lülitada    

    kuni 15 sekundiks (nt. sulgeda elektriaknaid)

> Kui süüde on sees pikemalt kui 15 sek, hakkavad   
    kostuma helisignaalid ning PIN-kood tuleb 
    kindlasti sisestada järgneva 45 sek jooksul !

Koodi sisestamist võib alustada suvalisest nupust, 

vajutades nuppe kordamööda koodile vastav arv kordi. 

Nupuvajutuste vaheline aeg ei tohi ületada 2 sekundit, 

vastasel juhul loeb süsteem seda kui uue numbri- 

kombinatsiooni sisestust. Iga nupuvajutusega kaasneb 

helisignaal ja kui sisestatud kood on õige, kostuvad 

kinnituseks eritonaalsusega helisignaalid ning 

immobilaiser lülitub välja.

Juhul kui koodi sisestati valesti 3 korda järjest blokeerib 

süsteem koodisisestamise võimaluse 2 minutiks.

Näiteks kui kood on “321”, tuleb nuppe vajutada nii:

                                      või nii:

Sisestades 3x koodi valesti on koodi sisestamise võimalus blokeeritud  

2 minutiks.  Sel ajal kostub pidev summeri helisignaal ning LED vilgub 

kiirelt punase tulega.

PIN KOODI MUUTMINE

PIN koodi pikkus võib olla 3-5 numbrikohta.

Deaktiviseeri immobilaiser, kuid ära lülita sisse süüdet. 

10 sekundi jooksul vajuta ja hoia all ühte nuppudest, 

kuni lõpuks LED hakkab vilkuma roheliselt (mõned 

sekundid enne  põleb oranžiga). 

Kostuvad 5 helisignaali, andes märku, et süsteem on PIN 

koodi muutmise reziimis.

seejärel:

  1.   10 sek. jooksul sisesta uus PIN kood.

  2.   Oota, kuni märgutuli hakkab oranži tulega vilkuma    

        ning sisesta kinnituseks sama PIN kood uuesti.

Korrektse sisestuse kinnituseks kostub üks lühike heli- 

signaal ja süsteem naaseb deaktiviseerunud olekusse.

Kui sisestatud koodid ei kattunud, kostuvad 4 lühikest 

helisignaali ja süsteem naaseb samuti deaktiviseerunud 

olekusse.

Juhul kui PIN-koodi muutmise režiimis keerati sisse 

süüde, PIN koodi muutmise protsess katkestatakse ja 

vana PIN kood jääb kehtima.

TEENINDUSREŽIIM

Andes auto teenindusse, on soovitatav seade selleks 

perioodiks lülitada teenindusreziimi, kus autot on 

võimalik igal ajal ka PIN koodi sisestamata käivitada.

Teenindusrežiimi sisse lülitamine

Deaktiviseeri immobilaiser süüdet sisse keeramata ning 

seejärel 10 sek. jooksul (süüde on endiselt väljas!) vajuta 

ja hoia all ühte PIN-koodI lugeja nuppudest (~5sek), kuni 

LED süttib oranži tulega, seejärel vabasta kohe nupp - 

immobilaiser on nüüd teenindusrežiimis.

Teenindusrežiimi välja lülitamine

Keera sisse süüde ning sisesta õige PIN kood - 

immobilaiser väljub teenindusrežiimist.

NB! Kui immobilaiser on lüliatud teenindusrežiimi, 

tuletab süsteem seda iga 5 min tagant (süüde sees) 

summeri helisignaaliga meelde.

Nupp  

A 

Nupp  

B 

LED
märgutuli

number 3                            number 2                number 1 

number 3                            number 2                number 1 

kahe nupuvajutuse vahe  
ei tohi ületada 2 sekundit

      3 x A                                     2 x B                         1 x A 


