
#222-AT-LN(FN) Pilock 
Bezkontakta imobilaizers 

 
Bezkontakta imobilaizers #222-AT-LN nodrošina automašīnas dzinēja bloķēšanu divās ķēdēs un 
pretnolaupīšanas aizsardzību. Imobilaizera komplektā ir divi transponderi (elektroniskās atslēgas), kā arī 
gaismas diode darba režīmu indikācijai. Vienam no tranponderiem ir paaugstināts darbības attālums (līdz 
0.8m no antenas). Katram elektroniskam transponderam ir unikāls kods, kodu kombināciju skaits ir 2?64 
(TIRIS protokols). 
Automašīnas dzinēja atbloķēšana. Atvērt automašīnas durvis vai ieslēgt aizdedzi un 60 sekunžu laikā 
pietuvināt transponderu antenai automašīnas īpasnieka autorizācijai. Gaismas diode nodzisīs. Dzinēja 
bloķēšana ir izslēgta. Tagad jums ir 30 sekundes lai ieslēgtu aizdedzi un palaist dzinēju.  
Automašīnas dzinēja bloķēšana. Dzinēja bloķēšana automātiski ieslēgsies pēc 30 sekundēm no 
aizdedzes izslēgšanas brīža vai uzreiz pēc durvju atvēršanas, ja aizdedze ir izslēgta. Pēc aizdedzes 
izslēgšanas gaismas diode mirgo ar ātriem uzliesmojumiem 30 sekunžu laikā, brīdinot par drīzu 
bloķēšanas ieslēgšanu. Kad bloķēšana ir ieslēgta, gaismas diode mirgo 1 reizi sekundē. 
Pretnolaupīšanas režīms. Pretnolaupīšanas režīms tiek aktivizēts pēc durvju atvēršanas un aizvēršanas 
pie ieslēgtas aizdedzes. 2 min laikā imobilaizers gaida atbildi no transpondera, gaismas diode mirgo ar 
ātriem uzliesmojumiem. Ja transpondera signāls netiek atrasts, tad automašīnas dzinējs tiek bloķēts. 
Dzinēja atbloķēšanai ieslēgt aizdedzi un pietuvināt transponderu antenai, vai ievest PIN-kodu. 
PIN-kods. Katram imobilaizeram in individuāls PIN-kods. Šis kods paredzēts dzinēja bloķēšanas 
atslēgšanai gadījumā, ja transponders ir bojāts vai pazaudēts, kā arī jaunu transponderu programmēšanai. 
PIN-koda ievešanas laikā obligāti ir jāņem transponderu prom no antenas uztvēršanas lauka. 

PIN-koda ievadīšanas algoritms: 
1. Imobilaizers atrodas bloķēšanas režīmā. Antenas uztvēršanas zonā nav neviena 
transpondera.Gaismas diode mirgo 1 reizi sekundē. Ieslēgt aizdedzi. Gaismas diode spīd nepārtraukti. 
2. Izslēgt aizdedzi un skaitīt gaismas diodes uzliesmojumus. Pēc uzliesmojumu skaita, kurš atbilst 

PIN-koda pirmajam ciparam, ieslēgt aizdedzi.  
3. Gaismas diode spīd nepārtraukti.  
4. Atkārtot 2. punktu PIN-koda 2.,3. un 4. ciparam 
5. Pēc 4. cipara ievadīšanas gaismas diode mirgo ar ātriem uzliesmojumiem. 

Avārijas atslēgšana. Avārijas atslēgšana paredzēta gadījumiem, kad transponders ir bojāts vai pazaudēts. 
Avārijas atslēgšanas rezīmā dzinēja bloķēšana ir izslēgta un īpašnieka autorizācija nav vajadzīga. Avārijas 
atslēgšanas režīma ieslēgšanai ievest PIN-kodu. Gaismas diode mirgo ar ātriem uzliesmojumiem. Pēc 15 
sekundēm imobilaizers pāriet avārijas atslēgšana režīmā. Gaismas diode nodzīs. 
Avārijas režīma atcelšanai ieslēgt aizdedzi un pietuvināt transponderu antenai. Gaismas diode iedegsies uz 
2 sekundēm. Dzinēja bloķēšana automātiski ieslēgsies pēc 30 sekundēm no aizdedzes izslēgšanas brīža vai 
uzreiz pēc durvju atvēršanas, ja aizdedze ir izslēgta. 
Piezīme: avārijas atslēgšanas režīmā pretnolaupīšanas funkcija netiek atslēgta! 
Jaunu transponderu programmēsana. Ievest PIN-kodu. Gaismas diode mirgo ar ātriem 
uzliesmojumiem.  5 sekunžu laikā pietuvināt jaunu transponderu antenai. Gaismas diode iedegsies uz 2 
sekundēm, apstiprinot transpondera programmēšanu. Paņemt transponderu prom no antenas uztvēršanas 
lauka. Gaismas diode  mirgo ar ātriem uzliesmojumiem. Tagad 5 sekunžu laikā var pieprogrāmmēt citu 
transponderu. Izslēgt aizdedzi uzreiz pēc programmēšanas pabeigšanas. 
Sistēmas atmiņā var ieprogrammēt līdz 5 transponderiem. Pēc 5. transpondera programmēsanas pirmais 
ieprogrammēts transponders tiek automātiski nodzēsts no atmiņas.  
PIN-koda maiņa. Imobilaizera PIN-kodu var mainīt pēc automašīnas īpašnieka vēlēšanas. PIN-koda 
maiņas algoritms:  
1. Imobilaizers atrodas bloķēšanas režīmā. Antenas uztvēršanas zonā nav neviena transpondera.Gaismas 

diode mirgo 1 reizi sekundē. Ievest PIN-kodu. 
2. Izlsēgt aizdedzi un skaitīt gaismas diodes uzliesmojumus. Pēc uzliesmojumu skaita, kurš atbilst jauna 

PIN-koda pirmajam ciparam, ieslēgt aizdedzi.  
3. Gaismas diode spīd nepārtraukti. 



4. Atkārtot 2. punktu jauna PIN-koda 2.,3. un 4. ciparam. 
5. Pēc 4. cipara ievadīšanas ieslēgt aizdedzi, gaismas diode mirgo ar ātriem uzliesmojumiem. Pietuvināt 

transponderu antenai. Gaismas diode iedegsies uz 2 sekundēm. Paņemt transponderu prom no antenas. 
Gaismas diode ar īsiem uzlisemojumiem noradīs jaunu PIN-kodu. Pēc 4. cipara indikācijas gaismas 
diode mirgo ar ātriem uzliesmojumiem. Pietuvināt transponderu antenai. Gaismas diode nodzisīs. 
Paņemt transponderu prom no antenas. PIN-kods ir mainīts. 

 
 
NB!   

1. Glabājiet imobilaizera  PIN-kodu drošā vietā.  
2. Ja jūs pazaudējat visus transponderus un nevarat atcereties PIN-kodu -  jums ir jāgriežas servisā, 

kurš veica jūsu imobilaizera uzstādīšanu. 
 


