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Eaglmaster E5 
 

Signalizācijas tālvadības pults. 
 

Sistēmas vadība notiek ar tālvadības pulti, kas līdzinās atslēgu piekariņam. 
 
Pults ar displeju tiek pielietota sistēmas vadīšanai un ziņojumu uztveršanai no 
sistēmas. Normālos apstākļos sistēmas vadīšana veicama 100-500m attālumā. 
Attālums kurā pults pārliecinoši uztver sistēmas raidītos ziņojumus kas ir normālos 
apstākļos ir 200-1000m. Visi procesi kas saistīti ar sistēmas darbību, atspoguļojas 
pults displejā kā piktogrammas. 
 

Pults bez displeja paredzēta kā rezerves pults. Šī pults neuztver sistēmas signālus 
un ir paredzēta tikai galveno funkciju veikšanai. Šīs pults darbības attālums ir 20-50 
metri. Pogu nospiešanas indikācijai kalpo gaismasdiodes indikātors. 
 

Pults piktogrammas: 

 
 

Pults pogu nozīme. 
 

Darbības Pults ar displeju Pults bez displeja Nosacījumi 

Aizsardzības ieslēgšana   
Klusā aizsardzības ieslēgšana ,  ,  

Aizdedze izslēgta 

Aizsardzības izslēgšana   
Klusā aizsardzības izslēgšana ,  ,  

Aizsardzības režīms 
ieslēgts 

Bagažnieka atvēršana    

Anti-car-jack režīms  +  2 sec  +  2 sec  

Panika  3 sec  3 sec 
Automašīnas meklēšana   

Aizsardzības režīms 
ieslēgts ne mazāk kā 

8sek. 

Sakaru kanāla pārbaude   
Triecinsensora brīdinājuma zonas 

atslēgšana   

8. sekunžu laikā pēc 
aizsardzības režīma 

ieslēgšanas 

Pilnīga trieciensensora atslēgšana ,  ,  
 

Automašīnas stāvokļa pārbaude    

Iesl/izsl. Pogu bloķēšanu  3 sec   

Klusais aizsardzības režīms   Aizdedze izslēgta 

Servisa režīms  +  2 sec  +  2 sec Aizdedze ieslēgta 

Pults signālu izvēlne trauksmes 
gadījumā skaņa/vibro/skaņā+vibro    

Iesl./izsl. Ienākošos signālus  +    

Pulksteņa uzstādījumi  +    

Modinātāja uzstādījumi  +    
 

Divvirzienu pults speciālie režīmi. 
 

Pogu bloķēšanas funkcija. 
Šī funkcija ļaus izbēgt no nejaušas pults pogu nospiešanas. Lai ieslēgtu 
pogu bloķēšanu nospiediet un turiet pogu «I» līdz skaņas signālam 
(aptuveni 2 sekundes). Displejā parādīsies režīma indikātors. Lai atbloķētu 
pogas, nospiediet pogu «I» un turiet kamēr atskanēs divi skaņas signāli. 
Kad ir ieslēgts pogu bloķēšanas režīms, neviena poga nedarbojas izņēmot 
«I» poga. 
 

Enerğijas taupīšanas režīms (īslaicīga pults izslēgšana). 
Ja jums kādu laiku nav nepieciešams lietot peidžera funkcijas Jūs to varat 
ieslēgt enerğijas taupīšanas režīmā. Tas izdarāms vienlaicīgi nospiežot un 
turot pogas «I» + «II» līdz atskan garš skaņas signāls (aptuveni 2 
sekundes). Uz pults displeja ieslēgsies režīma indikātors. 
Lai izslēgtu enerğijas taupīšanas režīmu nospiediet un turiet pogas «I» + 
«II» ilgāk par 2 sekundēm līdz atskanēs divi gari skaņas signāli. Enerğijas 
taupīšanas režīma pults darbojas vienvirziena pultsrežīmā. 
 

Vibrozvana ieslēgšana/izslēgšana. 
Nospiežot un turot ilgāk par 2 sekundēm pogu «II» Jūs varat izvēlēties 
skaņas/vibrozvana funkcijas kas norādītas šajā tabulā. Nospiežot pogu 
«II» peidžers jums atskaņos un apstprinās izvēlēto režīmu. 
 

Izvēloties tikai vibrozvana signālu (bez skaņas) pults displejā parādīsies 
attiecīgs indikātors. 

 

Skaņas signāli Vibro signāli Izvēlētais brīdinājuma signāls 
1 1 Skaņa un vibrozvans ieslēgti 
- 1 Skaņas signāls izslēgts, vibrozvans ieslēgts 
1 - Skaņas signāls ieslēgts, vibrozvans izslēgts 

 

Pulksteņa uzstādījumi. 
Lai ieetu pulksteņa uzstādījuma režīmā vajag nospiest un turēt «*» + «I» pogas līdz atskan skaņas signāls (aptuveni 
3 sek). Pēc tam nospiediet «*» pogu lai izvēlētos stundu vai minūšu logu. Laika regulēšanas pogas ir  un  . 
Kad laiks ir uzstādīts nospiediet pogu «I» lai izietu no laika regulēšanas režīma. 
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Modinātājs. 
Uzstādītajai modinātājfunkcijai noteiktajā laikā 1 minūtes garumā tiks atskaņots vibrosignāls kopā ar skaņas 
signālu. Atslēgt modinātāja signālu var ar jebkuru pults pogu. 

1. nospiediet un turiet «*» + «II» pogas 3 sekundes. Skaņas signāls apstiprinās modinātāja režīma 
ieslēgšanu, un uz pults sāks mirgot modinātāja indikātors. 

2. nospiediet «*» pogu lai izvēlētos stundu vai minūšu regulēšanu. 
3. nospiediet  pogu, lai regulētu laiku uz priekšu vai , lai regulētu laiku atpakaļ. 
4. kad nepieciešamais laiks ir uzstādīts nospiediet pogu «I» lai ieslēgtu modinātāju un izietu no 

uzstādījuma režīma. Jūs dzirdēsiet 1 īsu skaņas signālu. 
5. vai nospiediet pogu «II» lai izslēgtu modinātāju. Jūs dzirdēsiet divus skaņas signālus. 

 

Sakaru pārbaude. 
Signalizācijai Eaglmaster ir kontroles funkcija kas nepārtraukti pārbauda sakaru saikni starp signalizācijas bloku un 
divvirzienu pulti (peidžeru). Šo funkciju jūs varat gan ieslēgt, gan izslēgt. 
Lai šo funkciju ieslēgtu ieslēdziet signalizāciju apsardzes režīmā. Tālāk 8 sekunžu laikā nospiediet pogu «II». 
Ieslēdzot šo funkciju peidžers apstiprinās to ar skaņas signālu un displejā uz 2 sekundēm ieslēgsies indikācija:   

Pirmo 5 minūšu laikā signalizācijas bloks katru minūti nosūtīs testa signālu. Veiksmīga signāla 
uztveršanas gadījumā, peidžers katru minūti to apstirpinās ar skaņas signālu. Ja peidžers kādu no 

testa signāliem neuztvers, attiecīgi apstiprinājuma signāla nebūs. 
Pēc pirmajām 5minūtēm, signalizācijas bloks testa signālus sūtīs ik pēc 15 minutēm. Skaņas signāli vairs netiks 
atskaņoti, bet sakaru kvalitāte tiks fiksēta pieņemot pēdējo testa signālu, un attēlota ar antenas indikātoru līdz tiks 
uztverts jauns testa signāls. 

1 2 3 4 

    
Uztveršana laba visi testa 

signāli tiek uztverti 
Netika saņemts testa 

signāls 
Netika saņemti 2 testa 

signāli 
Netika saņemti 3 un 
vairāk testa signāli 

 

Ja testa signāls netiks saņemts 3 reizes pēc kārtas, peidžers jūs par to brīdinās ar 3 dubultajiem skaņas signāliem un 
uz displeja mirgos indikātors (4.zīm.). Gadījumā ja sakari atjaunojas peidžera displejā ieslēgsies indikātors (3.zīm.). 
Turpmāk veiksīmīgi saņemtu testa signālu gadījumā ieslēgsies indikātori (2.zīm.) un (1.zīm.) 
Piezīmes: Ja sakaru pārbaudes režīma laikā tiks uztverts trauksmes signāls, sakaru pārbaudes režīms automātiski 
izslēgsies, un peidžers pāries uz trauksmes indikācijām. 
 

Brīdinājums par apsardzes atslēgšanu. 
Ja ar programmu ir ieslēgta 13. funkcija „Brīdinājums par apsardzes atslēgšanu. (Rūpnīcas uzstādījums-ieslēgt), 
peidžers ar kuru apsardze tika ieslēgta sāks atskaņot dubultos skaņas signālus, ieslēgs, displeja apgaismojumu un 
parādīs atslēgtas apsardzes indikātoru, gadījumā ja apsardze tiek izslēgta ar vienvirziena pulti. 
 

Sistēmas stāvokļa pārbaude. 
Uztveršanas zonas robežās starp automašīnu un peidžeri, jūs jebkurā brīdī varat pārbaudīt apsardzes sistēmas 
stāvokli, nospiežot pogu «I». Pārbaudot situāciju uz 5 sekundēm ieslēgsies displeja apgaismojums, un uz displeja 
tiks attēlota pēdējā informācija, par sistēmas stāvokli, un ziņojumi par trauksmēm, kas notikuši pēdējā vai tekošā 
apsardzes cikla laikā. Ja pieprasītā atbilde no signalizācijas bloka netiek saņemta, tad peidžers par to ziņos ar vienu 
skaņas signālu un diviem vibrosignāliem, un divreiz nomirgos displeja apgaismojums. 
 

Barošanas elementa indikātors. 
Indikātors ir novietots displejā apakšējā stūrī. Barošanas elementam izlādējoties, indikātorā pa vienam izslēgsies 
informatīvie segmenti. 
 

   
Baterija uzlādēta Baterija ir izlādējusies Baterija ir tukša 

                                      

Ārkārtas signalizācijas atslēgšana. 
Apsardzes sistēmā Eaglmaster paredzēts vienkāršais un kodētais režīms ārkārtas atslēgšanai, ko jūs varat izvēlēties 
ar 16.programmējamo funkcijas palīdzību. 

Lai noņemtu apsardzi, gadījumā ja signalizācijas vadības pults ir bojāta vai nav pieejama, atkarībā no funkcijas 16. 
uzstādījuma jūs varat izmantot vienu no zemāk minētajām procedūrām. 
 

Signalizācijas atslēgšana ar PIN kodu (rūpnīcas PIN koda uzstādījumi: 25): 
1) atveriet durvis (ieslēgsies trauksme) iekāpiet automašīnā; 
2) ieslēdziet aizdedzi; 
3) gaismas diode sāks mirgot lēniem uzplaiksnījumiem; 
4) saskaitiet uzliesmojumu skaitu līdz iznāk pirmais PIN koda cipars (rūpnīcas uzstādījums – 2) un 

izslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks ātri mirgot 
5) atkal ieslēdziet aizdedzi 
6) gaismas diode sāks mirgot lēniem uzplaiksnījumiem 
7) saskaitiet uzliesmojumu skaitu līdz iznāk otrs PIN koda cipars (rūpnīcas uzstādījums - 5) un izslēdziet 

aizdedzi 
8) Ja PIN kods ievadīts pareizi, apsardzes režīms atslēgsies . Trauksme izslēgsies. 
9) Atskanēs 4 sirēnas signāli. 

Piezīmes : katrā trauksmes ciklā PIN kodu jūs varat ievadīt tikai vienu reizi. Ja jūs esat kļūdijies ievadot PIN kodu, 
izslēdziet aizdedzi, sagaidiet no jauna trauksmi un atkārtojiet procedūru kas aprakstīta augstāk sākot ar 2.punktu. 
Par PIN koda uzstādījumu lasiet sadaļā „Sistēmas programmēšana”. 
 

Signalizācijas atslēgšana un ārkārtas pogu (rūpnīcas uzstādījums): 
1) Atveriet durvis (ieslēgsies trauksme) iekāpiet automašīnā 
2) Ieslēdziet aizdedzi 
3) Nospiediet un turiet ārkārtas atslēgšanas pogu ne mazāk kā 3 sekundes 
4) Apsardzes režīms izslēgsies. Trauksme izslēgsies. 

 

Gaismas diodes indikācijas. 
 

Apsardzes stāvoklis Indikācija Krāsa 
Apsardze ieslēgta Mirgo 1 reizi sekundē Sarkana 
Apsardze izslēgta Nedeg  
Servisa režīms Nepārtraukti deg Sarkana 
Imobilaizera režīms Mirgo ar dubultajiem uzplaiksnījumiem Sarkana 
Anti-hijack režīms Ātri mirgo Sarkana 
Turbo taimers vai apsardze ar ieslēgtu motoru Ātri mirgo zaļa 
 

Gaismasdiodes enerğijas taupīšanas režīms. 
 

1. Apsardzes režīmā pirmās 24 stundas gaismasdiode mirgo 1 reizi sekundē; 
2. Ja apsardzes režīms ir 25-48 stundas gaismasdiode mirgo 1 reizi 3 sekundēs; 
3. Ja apsardzes režīms ir vairāk par 48 stundām gaismas diode mirgo 1 reizi 5 sekundēs. 

 

Apsardzes sistēmas vadība. 
 

Apsardzes uzstādīšana. 
Lai ieslēgtu apsardzes režīmu, izslēdziet aizdedzi aiztaisiet visas durvis un nospiediet pults pogu . Ja visas 
durvis, motora pārsegs, bagažnieks ir aizvērti, tad sirēna atskaņos signālu 1 reizi, un pagriezien rādītāji nomirgos 1 
reizi. Aizslēgsies durvju atslēgas (ja automašīna ir aprīkota ar centrālo atslēgu), ieslēgsies motora bloķēšana. Dažas 

sekundes gaismas diode ātri mirgos, pēc tam mirgošana pāries ritmiskos gaismas 
uzliesmojumos 1 reizi sekundē. 
 
Vadības pults atskaņos skaņas signālu un displejā ieslēgsies apsardzes režīma indikātori. 
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Brīdinājums par kļūdas zonas atslēgšanu ieslēdzot apsardzes režīmu. 
Ja kādas no durvīm, motora parsegs, bagažnieks nebūs aiztaisītas, pēc 8 sekundēm no skaņas signāla brīža, kas 
apstiprina apsardzes režīma ieslēgšanu, signalizācija jūs brīdinās ar attiecīgu skaņas signālu sēriju un peidžera 
skaņas signāliem, ka ir atslēgta kļūdas zona.  
Peidžera displejā tiks attēlota kļūdas zonas piktogramma. 
 

Kļūdas zona Sirēnas signāli Peidžera skaņas signāli Indikācija peidžera displejā 

Atvērtas 
durvis 3 1 garš + 3 īsi 

 
Atvērts 

bagažnieks 4 1 garš + 4 īsi 
 

Atvērts motora 
pārsegs 5 1 garš + 5 īsi 

 
 

APSARDZE. 
Apsardzes režīmā signalizācija kontrolē gala slēdžu stāvokli durvīm, motora pārsegam, bagažniekam, aizdedzes 
ieslēgšanu un triecensensoru, kā arī papildus sensorus, ja tādi ir uzstādīti. Apsardzes režīmā signalizācija bloķē 
dzinēja iedarbināšanu. 
 

TRAUKSME. 
Ja tiek aktivizēta kāda no trauksmes zonām, tad uz 30 sekundēm ieslēgsies sirēna un pagriezenrādītāji. 
Trauksmi var izslēgt jebkurā brīdī, nospiežot kādu no pults pogām. Tā jūs izslēgsiet trauksmi jebkurā brīdī 
neizslēdzot apsardzes režīmu. Pirmā pogas nospiešana peidžera displejā izslēdz indikātoru, otra nospiešana ieslēdz 
trauksmi šajā gadijumā apsardzes režīms netiek izslēgts. 
Ja nostrādāta zona paliek aktīvā, tad pēc 8 sek. atkārtosies 30 sekunžu garais trauksmes cikls. 
Vadības pults (peidžers) ar skaņas un vibro signāliem, kā arī ar atbilstošu gadījumam mirgojošu piktogrammu, jums 
ziņos par trauksmes ieslēgšanas un tās izsaukuma iemesliem. Ja zona, kura bija trauksmes ierosinātāja, ir sakārtota 
normālā stāvoklī (piem. – atvērtās durvis ir aizvērtas), piktogramma displejā nodzisīs reizē ar trauksmes izslēgšanu, 
savukārt ja netiek novērsts ierosinātājs, piktogramma turpinās mirgot. Ja trauksme netiek atslēgta ar vadības pulti 
piktogramma turpinās mirgot. 
 

Vadības pults indikācijas trauksmes gadījumos. 
 

Trauksmes iemesls Skaņas signāli vibrozvans displejs 

Brīdinājuma sensora 
zona * 5 īsi Vienu reizi 

 

Primārā sensora zona 1. melodija Ritmiski signāli 
 

Atvērts bagažnieks 2. melodija Dubulti signāli 
 

Atvērtas durvis 3. melodija Trīskārši signāli 
 

Atvērts motora pārsegs 4.melodija Četrkārtīgi signāli 
 

Ieslēgta aizdedze 5.melodija Pieckārtīgi signāli 
 

 
* bridinājuma zonas sensora indikācija, var tikt atslēgta ar programmēšanas 17. funkciju 

APSARDZES ATSLĒGŠANA. 
Lai izslēgtu apsardzes režīmu nospiediet  pogu. Jūs dzirdēsiet divus sirēnas signālus un divreiz nomirgos 
virzienrādītāji. Gaismas diode pārstās mirgot. Durvju atslēgas atslēgsies (ja automašīna ir aprīkota ar centrālo 
atslēgu), motora bloķēšana atslēgsies. 

 
Zīm – vadības pults atskaņos 2 īsus skaņas signālus, un displejā parādīsies atslēgtas apsardzes 
indikācija. 
 
 
 

Brīdinājums par trauksmes ieslēgšanos izslēdzot apsardzes režīmu. 
Ja apsardzes režīma laikā ir bijis ieslēdzies trauksmes režīms, izslēdzot apsardzes režīmu jūs dzirdēsiet 4 sirēnas 
signālus, un 5 reizes nomirgos virzienrādītāji ( piezīmes, ja apsardzes režīms tika ieslēgts klusajā režīmā, vai 
apsardzes režīms tiek izslēgts ar funkciju „klusā izslēgšana”, sirēnas signāli netiks atskaņoti). Gaismas diode ar 
uzplaiksnījumu sēriju paziņos jums par trauksmes iemesliem. Gaismas diodes indikācija turpināsies līdz tiks 
ieslēgta aizdedze vai no jauna tiks ieslēgts apsardzes režīms. 
 

Uzliesmojumu skaits vienā sērijā Trauksmes iemesls 
2 Sensora brīdinājuma zonas 
3 Primārā zona 
4 Durvis 
5 Bagažnieks 
6 Motora pārsegs 
7 aizdedze 

 

Ja apsardzes režīma laikā trauksme ir ieslēgusies vairāku iemeslu dēļ, gaismas diode uzrādīs trauksmi ar lielāko 
uzliesmojumu skaitu. 
 

TRAUKSMES IEMESLU INDIKĀCIJAS DIVVIRZIENU PULTS DISPLEJĀ. 
Ja ir bijusi trauksme, tad izslēdzot apsardzes režīmu pults atskaņos 2 skaņas signālus un pults displejā tiks attēlotas 
visas trauksmes indikācijas, kas bija ieslēgušās apsardzes režīma laikā 
 

   
Nostrādāja sensora brīdinājuma zona Nostrādāja sensora primārā zona Tika atvērtas durvis 

   
Tika atvērts bagažnieks Tika atvērts motora pārsegs Tika ieslēgta aizdedze 

 
Apsardzes režīma ieslēgšana un izslēgšana bez skaņas signāla apstiprinājuma. 
Lai ieslēgtu apsardzes režīmu, bez sirēnas skaņas apstiprinājuma, pirms nospiest pogu  nospiediet pogu «*». 
(Laika intervāls starp abu pogu nospiešanu nedrīkst pārsniegt 3 sekundes) 
Lai izslēgtu apsardzes režīmu bez sirēnas skaņas apstiprinājuma pirms nospiest pogu  nospiediet pogu «*». 
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Apsardzes ieslēgšana „klusā apsardze”režīmā. 
Lai ieslēgtu apsardzi klusajā režīmā nospiediet pogu  «II». 
 

 

Apsardzes režīma ieslēgšanās apstiprināsies ar virzienrādītāju uzliesmojumu. Klusās 
apsardzes režīma laikā sirēna ieslēgsies tikai kad tiks ieslēgta aizdedze. Ja nostrādās kāds 
no durvju, motora pārsega, bagažnieka zonām, trauksmes laikā tikai mirgos virzienrādītāji 
un pults displejā tiks attēlota attiecīgā indikācija. 

  

PANIKA. 

 

Ja ieslēgtas aizdedzes laikā turēt 2 sekundes nospiestu pogu , tad uz 30 sekundēm 
ieslēgsies sirēna un virzienrādītāji. Lai ātri atslēgtu panikas režīmu, nospiediet jebkuru 
pults pogu. Ja jūs „panikas” režīmu slēdzat brīdī kad apsardze ir izslēgta, signalizācija no 
sākuma ieslēgsies apsardzes režīmā un pēc tam ieslēgs trauksmi. 

 

TRIECENSENSORA ATTĀLINĀTĀ IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA. 

 

Lai atslēgtu sensoru brīdinājuma zonu, 8 sekunžu laikā no apsardzes režīma ieslēgšanas 
brīža nospiediet pogu . Divi sirēnas signāli un divi virzienrādītāju uzliesmojumi 
apstiprinās atslēgšanu. Pults displejā ieslēgsies brīdinājuma zonas atslēgšanas indikācija. 

 

 

Lai pilnībā atslēgtu sensoru vēlreiz nospiediet  pogu, 8 sekunžu laikā no brīža kad 
ieslēgts apsardzes režīms, sekojoši atskanēs 3 sirēnas signāli, 3 reizes nomirgos 
virzienrādītāji un pults displejā tiks attēlotas atslēgto sensoru indikācijas. 

Ja 8 sekunžu laikā, no brīža kad ieslēgta apsardze jūs nospiedīsiet pogu ,trešo reizi, tad sensoru atslēgšana tiks 
atcelta. 
 

APSARDZES REŽĪMA IESLĒGŠANA BEZ PULTS. 
Lai ieslēgtu apsardzes režīmu bez pults: 

1) Ieslēdziet aizdedzi un atveriet durvis 
2) Izslēdziet aizdedzi un ne vēlāk kā pēc 10 sekundēm nospiediet ārkārtas signalizācijas atslēgšanas pogu. 
3) Ne vēlāk kā pēc 15 sekundēm pēc ārkārtas pogas nospiešanas aizveriet durvis. 
4) Signalizācija uzreiz ieslēgsies apsardzes režīmā. 

 

UZMANĪBU! Ja ir ieslēgta automātiskā apsardzes ieslēgšanās funkcija, apsardzes ieslēgšana bez pults nedarbosies. 
 

APSARDZES REŽĪMA IZSLĒGŠANA BEZ PULTS. 
 Ja signalizācija tika ieslēgta bez pults kā tika aprakstīts iepriekš, pēc durvju vai bagažnieka atvēršanas apsardzes 
režīmā aktivizēsies 20 sekunžu trauksmes aizture, lai dotu iespēju atslēgt signalizāciju ar ārkārtas pogu vai PIN 
kodu bez trauksmes signāla ieslēgšanās. Trauksmes signāls uz pulti tiek nosūtīts bez aiztures. 
Ja ir izvēlēts programmas režīms atslēgšana ar trauksmes pogu, iekāpiet automašīnā, ieslēdziet aizdedzi, nospiediet 
un turiet nospiestu ārkārtas pogu 5 sekundes. Signalizācija atslēgs apsardzes režīmu. Ja 20 sekunžu laikā jūs 
neatslēgsiet signalizāciju, ieslēgsies trauksmes režīms. 
Ja ir izvēlēts režīms ārkārtas atslegšanai ar PIN kodu, iekāpiet automašinā, 20 sekunžu laikā ieslēdziet aizdedzi un 
ievadiet pirmo PIN koda ciparu. Signalizācija atslēgsies 20 sekunžu laikā ja jūs ievadījāt nepareizu PIN koda skaitli 
vai neesat to ievadījis vispār, ieslēgsies trauksme. 
Ja ir ieslēgusies trauksme, izslēgt apsardzes režīmu var tikai ievadot pilnu PIN kodu (skatīt ārkārtas signalizācijas 
atslēgšana) vai ar vadības pulti. 
 

APSARDZE AR IESLĒGTU DZINĒJU UN TURBO TAIMERA REŽĪMS. 
Lai ieslēgtu apsardzes režīmu kad ir iedarbināts dzinējs, piemēram – īslaicīga apstāšanās, dzinēja uzsildīšana, 
veiciet sekojošas darbības: 

1) Ieslēgta dzinēja laikā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu pogu ; 
2) Atskaņosies 1 sirēnas signāls un gaismas diode sāks mirgot zaļā krāsā; 
3) 30 sekunžu laikā izslēdziet aizdedzi (dzinējs turpinās darboties) un izkāpiet no automašīnas ( atveriet un 

aizveriet durvis); 
4) 15 sekunžu laikā pēc durvju aizvēršanas ieslēdziet apsardzes režīmu ar vienu no šiem paņēmieniem 

 Nospiediet pogu  lai ieslēgtu apsardzes režīmu, ar atbalstu aizdedzei neierobežotu laika 
limitu 

 Nospiediet pogu «*» lai ieslēgtu apsardzes režīmu ar atbalstu aizdedzei, ar ierobežotu laiku, 
kas izvēlēts programmējamai 15 funkcijai (turbo taimera režīms) 

5) signalizācija ieslēgs apsardzes režīmu un aizlēgs automašīnas durvis; 
 
Pults displejā ieslēgsies indikācija apsardzes režīms ar ieslēgtu dzinēju 
 

6) ja ir ieslēgts apsardzes režīms ar ieslēgtu dzinēju, trieciensensors un dzinēja 
bloķēšana tiks deaktivizēti virzienrādītāji mirgos vienu reizi 5 sekundēs. 

7) Trauksmes ieslēgšanās gadījumā ieslēgsies dzinēja bloķēšana un dzīnējs noslāps; 
8) Ja jūs gribat priekšlaicīgi atslēgt aizdedzes atbalstu, neatslēdzot signalizāciju nospiediet pogu  vai 

«II» jebkurā brīdī apsardzes laikā ar ieslēgtu dzinēju. Aizdedzes atbalsts izslēgsies, signalizācija pāries 
pilnā apsardzes režīmā. 

Apsardzes režīma atslēgšanai, nospiediet pogu , apsardze atslēgsies, bet dzinējs turpinās darboties vēl 15 
sekundes. Ievietojiet atslēgu aizdedzē, ieslēdziet aizdedzi, neslēdzot starteri. 
UZMANĪBU! Apsardzes uzstādījumu ar ieslēgtu dzinēju jāveic laika intervālu ierobežojumos. Jebkurš pārkāpums 
norādītajām procedūrām (pogas tiek nospiestas ārpus laika limitiem) noved pie aizdedzes atbalsta atslēgšanās. Ja 
jūs esat pārdomājis ieslēgt apsardzi ar ieslēgtu dzinēju, kad durvis aizslēdzas, nospiediet pogu  lai atslēgtu 
aizdedzes atbalstu. 
PIEZĪMES: Ieslēdzot apsardzi ar ieslēgtu dzinēju (turbo taimera izeja „komforts” (papildus kanāls Nr.3) 
neaktivizējas. Nepieciešamības gadījumā šim režīmam izmantojiet papildus kanālu Nr.6 ar programmu ieslēdzot 
viņam nepieciešamo laika intervāla garumu. 
 

TURBO TAIMERA REŽĪMS. 
 

 

Izmantojot turbo taimera režīmu, automātiskās apsardzes režīma funkcija darbosies ar 
ieslēgtu aizdedzi. Lai korekti darbotos režīms, uzstādot signalizāciju jābūt veiktiem 
nepieciešamiem pieslēgumiem, papildus kanālā Nr.5, ieslēgts režīms „Turbo taimers”. 

 

Kad ieslēgts turbo taimera režīms, pēc 1 minūtes no dzinēja ieslēgšanas brīža ieslēgsies aizdedzes atbalsts. Pēc 
aizdedzes izslēgšanas dzinējs atkarībā no programmējamās 15 funkcijas uzstādījuma turpinās darboties 1,3,5 vai 10 
minūtes. Ieslēdzot apsardzi turbo taimera režīmā gaismas diode mirgos zaļā krāsā. 
Ja jums nav nepieciešams turpināt dzinēja darbību nospiediet pogu  uzreiz pēc aizdedzes ieslēgšanas, aizdedzes 
atbalsts atslēgsies. Atslēdzot apsardzi līdz turbo taimera perioda beigām, aizdedzes atbalsts atslēgsies. 
BRĪDINĀJUMS. Apsardzes režīmu ar ieslēgtu dzinēju un turbo taimeru izmantojiet tikai atvērta veida 
stāvlaukumos, nekad neieslēdziet šos režīmus slēgta veida telpās. 
 

PIEZĪMES: Ja jūs nevēlaties izmantot apsardzi ar ieslēgtu dzinēju un turbo taimera režīmu, uzstādot signalizāciju 
papildus kanālā Nr. 5 var ieslēgt funkciju „Apgaismojums”, šajā režīmā kanāls būs aktivizēts uz 30 sekundēm no 
apsardzes režīma izslēgšanas brīža. 
 

Pretnolaupīšanas funkcija Antu Hi-jack. 
 

Anti Hi-jack tālvadības aktivizācija ( ieslēdzas ar 8 funkciju). Pie ieslēgtas aizdedzes vadības pultij nospiediet 
un 2 sekundes turiet nospiestas  + «*» pogas, virzienrādītāji 1 reizi nomirgos, un gaismas diode sāks ātri 
mirgot. 
 
Automātiksa aktivizācija pie atvērtas durvis (ieskēdzas ar 9 funkciju). Ja ir ieslēgts automātiskās aktivizācijas 
režīms, tad pēc durvis atvēršanas un aizveršanas pie ieslēgtas aizdedzes virzienrādītāji 1 reizi nomirgos, un gaismas 
diode sāks ātri mirgot. 
 

 

Ar automātisko aktivizāciju,  tiklīdz Anti Hi-Jack aktivizēts ( atvērtas un aizvērtas durvis), 
pults displejā parādīsies indikācija. 
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Neatkarīgi no aktivizācijas veida pēc 60 sekundēm ( vienlaicīgi ar bloķēšanās ieslēgšanos) vadības pults ieslēgs 
skaņas signālu un sāks mirgot  indikators. 
 
Anti Hi-Jack laika diagramma. 

 
 

Anti Hi-Jack atslēgšana 
1. Lai atslēgtu Anti Hi-Jack pirmo 60 sekunžu laikā pie ieslēgtas aizdedzes nospiediet jebkuru vadības 

pults pogu. Četri sirēnas signāli apstiprinās Anti Hi-Jack atslēgšanu, gaismas diode nodzisīs. Vadības 
pults atskaņos divus skaņas signālus. 

2. Lai atslēgtu Anti Hi-Jack pēc 60 sekundēm (kad dzinēja bloķēšana jau ieslēgusies) izmantojiet izvēlēto 
programmēto procedūru ārkārtas atslēgšanai ar ārkārtas pogu vai PIN kodu (skatīt „Signalizācijas 
ārkārtas atslēgšana”) 

 

UZMANĪBU: Ja jūs ievadīsiet nepareizu PIN kodu, pēc sirēnas izslēgšanās, trauksme atjaunosies. Ja jūs trīs reizes 
pēc kārtas ievadīsiet nepareizu PIN kodu, sistēma nobloķēsies uz 5 minūtēm, šo 5 minūšu laikā nav iespējams 
ievadīt PIN kodu. 
 

AUTOMĀTISKĀS DROŠĪBAS FUNKCIJAS 
 

Automātiskā apsardzes ieslēgšanās. 
Ja šī funkcija ir ieslēgta ar programmējamo 6 funkciju, tad pēc aizdedzes izslēgšanas un pēc durvju 
atvēršanas/aizvēršanas jūs dzirdēsiet divus skaņas signālus, divreiz nomirgos virzienrādītāji un gaismas diode sāks 
ātri mirgot. 
Pēc 30 sekundēm sistēma automātiski ieslēgs apsardzi. Durvju atslēgas aizslēgsies vai neaizslēgsies, tas ir atkarīgs 
no programmējamās 6 funkcijas uzstādījumiem. Ja tekošo 30 sekunžu laikā  tiks atvērtas durvis, tiek apturēta 
automātiskā apsardzes ieslēgšanās, gaismas diode sāks mirgot pastāvīgā režīmā. Kad durvis tiek atkal aizvērtas 
laika atskaite sākas no jauna. Motora pārsega vai bagažnieka atvēršana neietekmē automātiskās apsardzes 
ieslēgšanās procesu. 

 

 vadības pults atskaņos divus skaņas signālus un displejā tiks attēlota automātiskās apsardzes 
ieslēgšanās indikācija. 
 
 

Automātiskā atkārtotā apsardzes ieslēgšanās (aizsardzība pret nejaušu apsardzes atslēgšanu). 
Ja 30 sekunžu laikā pēc apsardzes atslēgšanas netiek atvērtas nevienas durvis vai bagažnieks, vai ieslēgta aizdedze, 
sistēma automātiski atgriezīsies apsardzes režīmā. Motora pārsega atvēršana neatceļ automātisko atkārtoto 
apsardzes ieslēgšanos. 30 sekunžu laikā pults displejā tiks attēlota automātiskās apsardzes indikācija. 
Automātiskā atkārtotā apsardzes ieslēgšanās ieslēdzas ar programmējamo 3 funkciju. 
 

Pasīvā imobilaizera režīms. 
Ja režīms ir ieslēgts ar programmējamo 7 funkciju, tad pēc 30 sekundēm pēc aizdedzes izslēgšanas vai arī uzreiz 
pēc durvju atvēršanas kad ir izslēgta aizdedze (vai aizdedzes izslēgšana ar atvērtām durvīm) dzinējs tiks nobloķēts. 
Gaismas diode mirgos ar dubultajiem uzplaiksnījumiem. Nekādas citas apsardzes zonas netiks aktivizētas. 
 

 Vadības pults atskaņos skaņas signālu un uz displeja tiks attēlota 
imobilaizera režīma indikācija. 
 
 

 
Lai atslēgtu dzinēja bloķēšanu nospiediet pogu , to var darīt jebkurā aizdedzes atslēgas stāvoklī, vai arī pie 
ieslēgtas aizdedzes nospiediet ārkārtas atslēgšanas pogu, gaismas diode nodzisīs. 
Ja aizdedze ir ieslēgta un imobilaizers nav atslēgts, sirēna atskaņos vienu garu un vienu īsu signālu. Ja pēc skaņas 
signāla 10 sekunžu laikā aizdedze paliks ieslēgta, bet jūs neatslēgsiet imobilaizeru, ieslēgsies trauksme, vadības 
pults atskaņos skaņas signālu un ieslēgsies Anti Hi-jack režīma indikācija. No šī brīža atslēgt imobilaizeru var ar 
ārkārtas pogu vai PIN kodu atkarībā no izvēlētās programmējamās procedūras ārkārtas signalizācijas atslēgšanai 
(skatīt „Ārkārtas signalizācijas atslēgšana). 
 
PIEZĪMES!  Ja vienlaicīgi ir aktivizētas funkcijas automātiskā apsardze un pasīvais imobilaizers, signalizācija pēc 
durvju atvēršanas darbojas ar automātiskās apsardzes algoritmu. Pasīvā imobilaizera režīms automātiski atslēdzas 
pat ja dzinēja bloķēšana jau ir ieslēgta ( pimēram – 30 sekundes pēc aizdedzes izslēgšanas ar aizvērtām durvīm). 
 

Sistēmas stāvokļa atmiņa. 
Signalizāciju nevar padarīt nekaitīgu ja tā atrodas apsardzes režīmā vai imobilaizera režīmā (ieskaitot 30 sekunžu 
aiztures periodu līdz dzinēja bloķēšanas ieslēgšanos pēc aizdedzes izslēgšanas) vienkārši noņemot un uzliekot 
automašīnas akumalātora klemmi. Šaja gadījumā ieslēgsies trauksme, signalizācija atgriezīsies apsardzes režīmā un 
saglabāsies dzinēja bloķēšana. 

 

Vadības pultij tiks atskaņots skaņas signāls un attēlota ieslēgtas aizdedzes indikācija.  
 
 
 
 
Atslēgtas apsardzes laikā, atslēdzot un atjaunojot barošanas padevi, atslēgtas 

apsardzes stāvoklis saglabāsies, lai netraucētu piemēram remonta laikā. 
Atslēdzot barošanu „Servisa režīmā”, signalizācijas atgriezīsies tajā pašā režīmā pēc barošanas atjaunošanas. 
Pirms automašīnu nodot remontā rekomendējam uzstādīt „servisa režīmu” lai izbēgtu no trauksmes ieslēgšanās 
mainot akumulātoru, piemēram, ar aktīvu imobilaizera režīmu. 
 

Tālvadības bagažnieka atvēršana (ja ir pieslēgts papildus kanāls). 
 

Lai atvērtu bagažnieku vadības pultij nospiediet un turiet 2 sekundes «*» pogu. 
Apsardzes režīmā atverot bagažnieku pults displejā tiks attēlota atvērta bagažnieka 
indikācija. 
 
 
 

 

Jūs varat atvērt bagažnieku neatkarīgi no režīma kādā signalizācija atrodas un jebkurā aizdedzes atslēgas pozīcijas 
stāvoklī. Bet ar ieslēgtu aizdedzi tālvadības bagažnieka atvēršana darbojas ja ir atvērtas kādas no durvīm (izņemot 
apsardzes režīmu ar iedarbinātu dzinēju) lai izbēgtu no situācijas, nejaušas bagažnieka atvēršanās ar braucošu 
automašīnu. 
 
PIEZĪMES: Ja apsardzes režīmā bagažnieks ir atvērts ilgāk par 1 minūti, vadības pults atskaņos brīdinošus skaņas 
signālus, un atkārtos signālus ik pēc 30 sekundēm līdz tiks aizvērts bagažnieks. Pēc dažām sekundēm no 
bagažnieka aizvēršanas brīža apsardzes režīmā, atskanēs sirēnas signāls un vienu reizi nomirgos virzienrādītāji, kas 
ziņo ka triecensesors atkal ieslēgts. 
 
UZMANĪBU! Ja jūs ar tālvadību atverat bagažnieku kad ir ieslēgta aidedze un aktivizēts (ar programmu) Anti Hi-
jack režīms, neaizmirstiet uzreiz pēc durvju atvēršanas atslēgt Anti Hi-jack. 
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Izsaukuma signāla sūtīšana no automašīnas uz tālvadības pulti. 
 

 Signalizācijas sakaru modulis izveidots ar izsaukuma pogu, signāla nosūtīšanai 
uz divvirzienu vadības pulti. Ja nepieciešams veikt izsaukumu, nospiediet un 
turiet nospiestu 2 sekundes izsaukuma pogu. Virzienrādītāji nomirgos 5 reizes. 
 
 
 
 

 Saņemot izsaukuma signālu vadības pults atskaņos skaņas signālu displejā ieslēgs režīma 
indikātoru. 
PIEZĪMES: Izsaukuma režīms no automašīnas uz vadības pulti darbojas tikai kad ir izslēgts 
apsardzes režīms, ar ieslēgtu vai izslēgtu aizdedzi. 
 

 

Servisa režīms. 
Šajā režīmā atslēdzas visas apsardzes funkcijas. Jūs to varat ieslēgt piemēram kad nododiet automašīnu servisā. Lai 
ieslēgtu šo režīmu, ieslēdziet aizdedzi un vienlaicīgi nospiediet un 2 sek. turiet nospiestas +  pogas, vai 
ieslēdziet aizdedzi un 5 sek. turiet nospiestu ārkārtas atslēgšanas pogu līdz atskan 1 garš un 1 īss sirēnas signāli. 
Gaismas diode iedegsies pastāvīgā režīmā, signalizācija tagad ir servisa režīmā. 

 

Vadības pults atskaņos 1 garu in 1 īsu skaņas signālu un displejā tiks attēlota servisa režīma 
indikācija. 
 
 
 

Servisa režīmā saglabājas centrālās atslēgas tālvadības funkcija, visas pārējās funkciju sistēmas ir atslēgtas. 
Lai atslēgtu servisa režīmu, ieslēdziet aizdedzi un vienlaicīgi 2 sekunžu garumā turiet nospiestas +  pogas, 
vai arī 5 sek. turiet nospiestu ārkārtas pogu. Sistēma atgriezīsies atslēgtas apsardzes režīmā, par ko ziņos ar 1 garu 
un 2 īsiem sirēnas signāliem. Vadības pults atskaņos 1 garu un 2 īsus skaņas signālus un servisa režīma indikācija 
pults displejā nodzisīs. 
 
Sistēmas programmēšana. 
 

PIN koda uzstādīšana. 
 

PIN kods sastāv no 2 cipariem, šie skaitļi var būt no 1-9 (0 netiek izmantota). Rūpnīcas uzstādītais PIN kods ir 25, 
lai to mainītu: 

1) Uzstādiet signalizāciju „Servisa režīmā”, gaismas diode sāks degt pastāvīgā režīmā; 
2) Atveriet durvis un atstājiet tās atvērtā pozīcijā; 
3) 10 sekunžu laikā 3 reizes pēc kārtas ieslēdziet un islēdziet aizdedzi un atstājiet to izslēgtu. (PIEZĪMES: 

katra aizdedzes izslēgšanas reize tiks pavadīta ar dubultu sirēnas signālu.) 
4) Pēc trešās aizdedzes izslēgšanas reizes sekos garš sirēnas signāls; 
5) Tagad lai ieetu jaunā PIN koda programmēšanas režīmā, jums ir jāievada vecais PIN kods. Lai to 

izdarītu: 
 Ieslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks vienmērīgi mirgot; 
 Saskaitiet diodes uzliesmojumu skaitu kas ir vienlīdzīgs PIN koda pirmajam ciparam (ja ir 

rūpnīcas PIN kods – 2 uzliesmojumi) un izslēdziet aizdedzi; 
 Atkal ieslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks vienmērīgi mirgot; 
 Saskaitiet diodes uzlismojumu skaitu kas ir vienlīdzīgs PIN koda otrajam skaitlim (ja ir 

rūpnīcas PIN kods – 5 uzliesmojumi) un izslēdziet aizdedzi; 
 Ja ir ievadīts pareizs PIN kods, sirēna atskaņos 2 garus signālus un gaismas diode nodzisīs. 
Signalizācija atrodas jaunā PIN koda ievadīšanas režīmā. Ja ir ievadīts nepareizs PIN kods, sirēna 
atskaņos 2 īsus signālus, un signalizācija atgriezīsies „Servisa režīmā”, šajā gadījumā atkārtojiet 
procedūru sākot ar 3 punktu. 

6) pēc diviem gariem sirēnas signāliem ieslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks vienmērīgi mirgot. 

7) Noskaitiet diodes uzliesmojumu skaitu kas vienlīdzīgs, pirmajam jaunā PIN koda skaitlim, un izslēdziet 
aizdedzi. 

8) Atkal ieslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks vienmērīgi mirgot. 
9) Noskaitiet diodes uzliesmojumu skaitu kas vienlīdzīgs otrajam jaunā PIN koda skaitlim un izslēdziet 

aizdedzi; 
10) Gaismas diode nomirkšķināas tik reizes kas atbilst PIN koda pirmajam skaitlim, tad ieturēs pauzi, un pēc 

tam nomirkšķinās tik reizes kas atbilst PIN koda otrajam skaitlim; 
11) Sirēna atskaņos divus īsus skaņas signālus, kas ir apstiprinājums jaunā PIN koda veiksmīgai 

uzstādīšanai; 
12) Signalizācija izies no PIN koda uzstādīšanas režīma un atgriezīsies „Servisa režīmā”. 

 

Vadības pults programmēšana. 
Standarta komplektācijā ietilpst 1 duvvirzienu un 1 vienvirziena vadības pults. Ja jums ir radusies nepieciešamība 
kādu no pultīm izdzēst no sistēmas atmiņas vai savukārt pieprogramēt papildus pulti, jūs to varat izdarīt izmantojot 
sekojošo procedūru: 

1) Ieslēdziet signalizācijai servisa režīmu, gaismas diode sāk mirgot pastāvīgā režīmā; 
2) Aizveriet visas durvis; 
3) 10 sekunžu laikā 3 reizes ieslēdziet/izslēdziet aizdedzi un atstājiet to izslēgtu; 
4) Pēc 3 aizdedzes izslēgšanas reizes sekos trīs gari sirēnas signāli; 
5) Tagad lai ieetu programmēšanas režīmā jums nepieciešams ievadīt uzstādīto PIN kodu, lai to izdarītu: 

 Ieslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks vienmērīgi mirgot; 
 Saskaitiet diodes uzsliesmojumu skaitu kas ir vienlīdzīgs PIN koda pirmajam ciparam ( Ja ir 

rūpnīcas PIN kods 2. uzliesmojumi), izslēdziet aizdedzi; 
 Atkal ieslēdziet aizdedzi, gaismas diode sāks vienmērīgi mirgot; 
 Saskaitiet diodes uzliesmojumu skaitu kas ir vienlīdzīgs PIN koda otrajam skaitlim ( ja ir 

rūpnīcas PIN kods – 5 uzliesmojumi); 
 Ja PIN kods ievadīts pareizi, sirēna atskaņos divus garus signālus, gaismas diode sāks ātri 

mirgot. Signalizācijas atrodas vadības pults ieprogrammēšanas režīmā. Ja ir ievadīts 
nepareizs PIN kods, sirēna atskaņos divus īsus signālus un signalizācija atgriezīsies servisa 
režīmā, šajā gadījumā atkārtojiet procedūru sākot ar 3 punktu. 

6) kamēr gaismas diode ātri mirgo nospiediet jebkuru pogu programmējamai pultij: viens garš un viens īss 
sirēnas signāls apstiprinās pirmās vadības pults ieprogrammēšanu. 

7) Nospiediet jebkuru pogu visām pultīm ko vēlaties ieprogrammēt. Kad ierakstīsies otrā pults atskanēs īsi 
dubulti sirēnas signāli, kad ierakstīsies trešā pults – trīskārš skaņas signāls, ierakstot ceturto pulti 
četrkārtīgs sirēnas signāls; 

8) Kad esat beidzis programmēšanu, ieslēdziet aizdedzi, lai izietu no programmēšanas režīma. Sirēna 
atskaņos divus īsus signālus un signalizācija atgriezīsies servisa režīmā. Ja 20 sekunžu laikā signalizācija 
nepieņem jauno vadības pulšu kodus, tā automātiski izies no programmēšanas režīma. 

 
UZMANĪBU! Viena programmēšanas cikla laikā ir nepieciešams ieprogrammēt visas pultis, kuras ir paredzēts 
lietot, arī tās kas jau tiek lietotas, jo programmējot pirmo pulti, visas iepriekš programmētās tiek izdzēstas no 
sistēmas atmiņas. 


