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1. Aizsardzības ieslēgšana ar skaņu. Nospiest breloka pogu ➊. Automašīnas lukturi 
vienreiz nomirkšķinās, vienu reizi nostrādās sirēna, gaismas diode mirkšķinās ar īsiem 
uzliesmojumiem.  Autosignalizācija ir  ieslēgta un atrodas aizsardzības režīmā. 
2. Aizsardzības klusā ieslēgšana. Nospiest un ieturēt 2 sekunžu laikā breloka pogu ➊ . 
Automašīnas lukturi vienreiz nomirkšķinās, gaismas diode mirkšķinās ar īsiem 
uzliesmojumiem. Autosignalizācija ir  ieslēgta un atrodas aizsardzības režīmā. 
3. Aizsardzības izslēgšana ar skaņu. Nospiest breloka pogu ➋. Automašīnas lukturi 
divreiz nomirkšķinās, divreiz nostrādās sirēna, gaismas diode beigs spīdēt. Aizsardzība ir 
izslēgta.  
4. Aizsardzības klusā izslēgšana. Nospiest un ieturēt 2 sekunžu laikā  breloka pogu ➋. 
Automašīnas lukturi divreiz nomirkšķinās, gaismas diode beigs spīdēt. Aizsardzība ir 
izslēgta. 

Automašīnas signalizācija sāk signalizēt, ja, atrodoties aizsargrežīmā, tika atvērtas durvis, motora pārsegs, 
bagāžnieks vai nostrādājis virsbūves vibrācijas (vai kustības) sensors. Trauksmes signālu pārtraukšanai nospiest 
jebkādu breloka pogu. Sistēma beigs signalizēt, bet paliek aizsardzības režīmā. 
Aizsardzības izslēgšanas bridī lukturi mirkšķina piecas reizes un skan četri sirēnas signāli, ja sistēma 
signalizējusi aizsardzības laikā. Iebrukuma zonu var identificēt pēc gaismas diodes uzliesmojumu skaita. 

Gaismas diodes signāli Zona 
2 mirkšķinājumi, pauze Sensora “brīdinājuma” zona 
3 mirkšķinājumi, pauze Sensora “trauksmes” zona 
4 mirkšķinājumi, pauze Durvis 
5 mirkšķinājumi, pauze Motora pārsegs vai bagāžnieks 
6 mirkšķinājumi, pauze Aizdedze 

 
5. Brīdinājums par nepilnu aizsardzību. Autosignalizācija signalizē ar četriem sirēnas signāliem, ja 
aizsardzības ieslēgšanas bridī ir atvērtas durvis, bagāžnieks vai motora pārsegs. Aizsardzības režīms tiks 
ieslēgts, bēt sistēma nereaģēs uz iebrukuma signāliem no bojātā sektora. Bojāto sektoru var noteikt pēc gaismais 
diodes uzliesmojumu skaita:  

4 mirkšķinājumi – durvis  
5 mirkšķinājumi – motora pārsegs vai bagāžnieks 

6. Automatiskā ieslēgšana.  Aizsardzība tiks ieslēgta automātiski, ja pēc tās izslēgšanas 30 sekunžu laikā nav 
tikušas atvērtas durvis, bagāžnieks, motora pārsegs vai nav iedarbināts dzinējs.  
7. Imobilaizers. Ja iekšējs imobilaizers ir aktīvizēts, tad pēc 30 sekundēm no aizdedzes izslēgšanas brīža tiek 
bloķēts automašīnas dzinējs. Lai izslēgtu dzinēja bloķēšanu – nospiediet breloka pogu ➋. 
8. Pretnolaupīšanas režīms (Anti-Car-Jack). Ja automašīnas dzinējs ir iedarbināts, nospiediet breloka pogu ➌. 
Automašīnas lukturi sāks mirkšķināt, informējot par pretnolaupīšanas režīma ieslēgšanu. Pēc 20 sekundēm 
ieslēgsies sirēna un vel pēc 30 sekundēm automašīnas dzinējs tiek bloķēts. Režīma atcelsanai nospiest breloka 
pogu ➋. 
9. “Panika”. Ja automašīnas dzinējs ir izslēgts, tad pēc breloka  pogas ➌ nospieduma tiek aktivizēti trauksmes 
signāli. Režīma atcelšanai nospiest breloka pogu ➋. 
10. Aizsardzības avārijas atslēgšana. Atvērt vadītāja durvis ar atslēgu, ieslēgt aizdedzi, 10 sek. laikā  nospiest 
un turēt servisa pogu . Pēc 4 sekundēm sistēma pāriet “servisa” režīmā. Gaismas diode spīd nepārtraukti. Tagad 
palaist servisa pogu. “Servisa” režīmā signalizācijas breloku var lietot automašīnas atslēgu vadībai.  
“Servisa” režīma izslēgšanai ieslēgt aizdedzi, 10 sek. laikā  nospiest un turēt servisa pogu . Pēc 4 sekundēm 
gaismas diode nodzīs. Tagad palaist servisa pogu. “Servisa” režīms ir izslēgts. 
11. Papildierīču vadība. Nospiest un ieturēt 2 sekunžu laikā breloka pogu ➌. Vadības signlāls paredzēts 
bagāznieka atvēršanai vai motora pārsega bloķētāja vadībai. 
12. Sistēmas stāvokļa atmiņa. Pēc barošanas atjaunošanas sistēma pāriet tajā režīmā, kurā tā bijusi 
pirms barošanas atslēgšanas. 

 


