AUTOMAŠĪNU SIGNALIZĀCIJA “Code Perfect GN6.IMP”
Lietosanas instrukcija
1. IEVADS
GN6.IMP - tā ir drošā automašīnas aizsardzības sistēma ar vadību no automašīnas centrālās atslēgas
komandām un ar pietiekamu aizsargfunkciju komplektu. Iesakām uzmanīgi iepazīties ar so instrukciju
pareizai sistēmas lietošanai.
2. SIGNALIZĀCIJAS VADĪBA
2.1. AIZSARDZĪBAS IESLĒGŠANA. Aizvērt automašīnas centrālu atslēgu. Pēc divām sekundēm
automašīnas lukturi vienreiz nomirkšķinās, nostrādās sirēna, gaismas diode sāks mirkšķināt ar īsiem
uzliesmojumiem. Aizsargsistēma ir ieslēgta un atrodas aizsargrežīmā.
2.2. AIZSARDZĪBAS IZSLĒGŠANA. Atvērt automašīnas centrālu atslēgu. Pēc divām sekundēm
automašīnas lukturi nomirkšķinās divas reizes, un divreiz nostrādās sirēna, gaismas diode beigs mirkšķināt.
Aizsargsistēma ir izslēgta.
2.3. TRAUKSMES SIGNĀLU PĀRTRAUKŠANA. Automašīnas aizsargsistēma sāk signalizēt, ja,
atrodoties aizsargrežīmā, tika atvērtas durvis, motora pārsegs, bagāžnieks vai nostrādājis virsbūves vibrācijas
(vai kustības) sensors. Trauksmes signālu pārtraukšanai atvērt automašīnas centrālu atslēgu. Pēc divām
sekundēm aizsardzības režīms tiks izslēgts.
2.4. AIZSARGSISTĒMA SIGNALIZĒ AR TRIJIEM SIRĒNAS SIGNĀLIEM, ja aizsardzības
ieslēgšanas laikā ir atvērtas durvis, bagāžnieks vai motora pārsegs.
2.5. AIZSARDZĪBAS IZSLĒGŠANAS LAIKĀ LUKTURI MIRKŠĶINA ČETRAS REIZES, ja sistēma
signalizējusi aizsargrežīmā.
3. “SERVISA” REŽĪMS
3.1. “SERVISA” REŽĪMA IESLĒGŠANA. Sistēmai ir paredzēts “servisa” režīms automašīnas
apkalpošanai servisā vai gadījumam, kad nedarbojas automašīnas centrālā atslēga, un nav iespējāms izslēgt
aizsardzības režīmu. “Servisa” režīms tiek ieslēgts pēc PIN-koda ievadīšanas.
3.2. PIN-KODA IEVADĪŠANA. Atvērt automašīnas durvis un ieslēgt aizdedzi. Pēc dažām sekundēm
gaismas diode sāks mirkšķināt ar lēniem dubultuzliesmojumiem. Pēc uzliesmojumu skaita, kurš atbilst PINkoda pirmam ciparam, izslēgt un atkal ieslēgt aidzedzi. Tagad skaitīt uzliesmojumus, kuru skaits atbilst PINkoda otram ciparam. Pēc uzliesmojumu skaita, kurš atbilst PIN-koda otram ciparam, izslēgt un atkal ieslēgt
aidzedzi. Atkartot šo pašu operāciju PIN-koda 3. un 4. ciparam. Ja PIN-kods ievests pareizi, tad aizsardība
tiek izslēgta un sistēma pāriet “servisa” režīmā. Gaismas diode mirgo ar biežiem uzliesmojumiem.
Ja PIN-kods tika ievests nepareizi, tad izslēgt aizdedzi, aizvērt automašīnas durvis un atkārtot punktu 3.2.
3.3. “SERVISA” REŽĪMA IZSLĒGŠANA. Servisa režīma izslēgšanai ievest PIN-kodu. Pēc tam ieslēgt
aizdedzi, sagaidīt gaismas diodes pirmo dabultuzliesmojumu un izslēgt aizdedzi. Velreiz ieslēgt aizdedzi,
sagaidīt gaismas diodes pirmo dubultuzliesmojumu un izslēgt aizdedzi. “Servisa” režīms tiks izslēgts.

