
Distances immobilaizeris IM-100 
Ekspluatācijas instrukcija 

 
Sistēmas komplekts ietilpst: 
1. Centrālais bloks. 
2. Viena pults(iespējāma komplektācija ar divām pultīm). 
3. “Servisa” poga. 
4. Vadi ar gaismas diodi. 
5. Ekspluatācijas instrukcija. 
  
 
Vadība: 
Tuvojas pie automašīnas no 3 līdz 5 metriem, sistēma automatiski izslēgs aizsardzības 
režīmu un atvērs centrālo  atslēgu. 
Ja 6 sekunžu laikā sistēma nesagaida signālu no pults, viņa automātiski ieslēgs 
aizsardzības režīmu(ieslēgs dzinēja bloķēšanu) un aizvērs centrālo atslēgu. 
 
Sistēmas iespējas: 
1. Aizsardzības režīma ieslēgšanas/izslēgšanas apstiprināšana ar skaņu.                                   

Ar aizsardzības režīma ieslēgšanu, sistēma dod vienu skaņas apstiprināšanas signālu.  
Ar aizsardzības režīma izslēgšanu, sistēma dod divus skaņas apstiprināšanas signālus. 

2. Pasīvās aizardzības ieslēgšana (bez skaņas signāla).                                                                                      
Pēc 6 sekumdem no aizdedzes izslēgšanas sistēma pāriet aizsadzības režīmā (ieslēgs 
dzinēja bloķēšanu) un aizvērs centrālo atslēgu. 

3. Automatiska atgriešana aizsardzības režīmā.                                                                
Ja 6 sekundu laikā pēc aizsardzības sistēmas izslēgšanas sistēma nesagaida signālu no 
pults, tad viņa automatiski ieslēgs aizsardzības režīmu. 

4. Pulta programēšana.                                                                                                
Ieslēgt un izslēgt aizdedzi 3 reizes 6 sekunžu laikā, gaismasdiode sāks ātri mirgot. 
Nospiest pults dzelteno pogu lai ieprogramētu. 

5. Gaismasdiodes indikators.                                                                               
Gaismasdiode nedeg: aizsardzības režīms izslēgts.                                             
Gaismasdiode mirgo vienu reizi sekundē: aizsardzības režīms ieslēgts.              
Gaismasdiode ātri mirgo: pults programēšanas režīms. Gaismasdiode spīd pastavīgi: 
sistēma atrodas “servisa” režīmā. 

6. “Servisa” režīms.                                                                                                    
Ieslēgt  aizdedzi un nospiest “servisa” pogu. 4 skaņu signāli apstiprina sistēmas 
pāriešanu “servisa” režīmā. 

7. Programējamais pretlaupīšanas režīms.                                                                              
Ja aizdedze ir ieslēgta un sistema nesagaida 5 signalus 25 sekundžu laikā, tad uz 25 
sekundem ieslēgs skaņu signālu (bridinājuma periods), pēc tam dzinējs būs nobloķēts. 
*Ja klients vēlas, šī funkcija var būt ieprogramēta sistēmas uzstadīšanas laikā. 

8. Avārijas poga(pults dzeltena poga).                                                                                  
Lai avārijas laikā izslēgtu  aizsardzības režīmu, nospiest  vienu sekundi pults dzelteno 
pogu. Noskanēs 2 skaņu signāli un aizsardzības režīms būs izslēgts. 



9. Ekonomiskais režīms (pults sarkanā poga).                                                                  
Pults batariju ekonomijai nospiest pults sarkanu pogu  3 sekunžu laikā, 3 skaņu 
signāli apstiprina ekonomisko režīma ieslēgšanu. Pults beidz izstarot koda sūtīšanu.                                                                                                                                                                        
Lai izslēgtu šo režīmu nospiest pults dzeltenu pogu 3 sekundžu laikā, 3 skaņa signāli 
apstiprina ekonomiskā režīma izslēgšanu. Pults sāk  koda sūtīšanu. 

 
Pieslēgšanas shēma: 
 
Diode D53: Kad diode ir noņemta, tad ir durvju slēdžu vadības 4 sekunžu impuls. 
Cilpa 1: Skaņu signāla (sirēna/taure) programēšana. Sirēnas pieslēgšanai pārgriezt melno   

cilpu.  
Cilpa2: Lai nodrošinātu pretlaupīšanas režīmu pārgriezt meln-balto cilpu. 
 
 

 


