Mistral MAX2 – Lietotāja instrukcija
Funkcijas:
1. Dinamiskais kods
2. Apsardzes ieslēgšana/izslēgšana no attāluma
3. Klusā apsardzes ieslēgšana/izslēgšana
4. Pasīvās apsardzes ieslēgšana
5. Automātiskā sistēmas atpakaļieslēgšanās
6. Aizdedzes bloķēšana
7. Trauksmju skaita ierobežošana
8. Automašīnas meklēšana
9. Panikas režīms
10. Servisa režīms
11. Trauksme pie durvju atvēršanas
12. Izeja uz peidžeri
13. Avārijas atslēgšana
14. Startera bloķēšana
15. Divas sensoru ieejas
16. Izeja uz avārijas gaismām
17. Bagāžnieka distances atvēršana
18. Divas AUX izejas
19. Jaudas izejas centrālās atslēgas vadībai
20. Programmējams dubults impulss centrālās atslēgas vadībai
21. Programmējama salona gaismas aizture
22. Programmējama sirēnas skaņa
23. Drošības cilpa

Pogas
1

3

2

1+3 (5)

Simboli

Funkcijas
Ieslēgt apsardzi + aizvērt durvis
Automašīnas meklēšana
Uz laiku apturēt trauksmi
Durvju aizslēgšana
Izslēgt apsardzi+ atvērt durvis
Atslēgt durvis
Uz laiku apturēt trauksmi
Bagāžnieka atvēršana- turēt
pogu 2 sekundes

Nepieciešamais stāvoklis
Apsardze izslēgta
Apsardze ieslēgta
Strādā sirēna
Automašīna kustībā
Apsardze ieslēgta
Automašīna kustībā
Strādā sirēna
Jebkurā laikā

Uz laiku apturēt trauksmi
Panikas režīms – turēt pogas 3
sekundes

Strādā sirēna
Jebkurā laikā

Aktivizēt AUX1 izeju

Jebkurā laikā

Apsardzes ieslēgšana bez
devējiem

Apsardze izslēgta

3 + 2 (4)
1 затем 2

Gaismas diodes rādījumi:
1. Apsardzes režīmā – gaismas diode lēni mirgo
2. Trauksmes režīmā – gaismas diode ātri mirgo
3. Servisa režīmā – gaismas diode deg patstāvīgi
4. Trauksmes atmiņa. (Apraksts punktā 1.7.)
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1. Lietotāja instrukcija
1.1. Apsardzes ieslēgšana
Sistēmas stāvoklis: Apsardze izslēgta
a)
b)
c)
d)

Nospiediet
Sirēna nostrādās 1 reizi (rūpnīcas iestādījums) gaismas nomirgos 1 reizi
Durvis aizslēgsies,ieslēgsies bloķēšanas
Gaismas diode sāks lēni mirgot ,apstiprinot ka apsardze ir ieslēgta. Ja apsardzes ieslēgšnas laikā ir vaļā kāda no durvīm ,
tad sirēna nostrādās 5 reizes, gaismas nostrādās 6 reizes , gaismas diode ātri mirgos,bet apsardze vienalga būs ieslēgta.
Devēju atslēgšana uz laiku:
Lai atslēgtu devējus uz laiku (līdz nākošajai apsardzes ieslēgšanas reizei) izdariet sekojošo:
1.

Nospiediet

lai ieslēgtu apsardzi

2.

3 sekunžu laikā nospiediet

Gaismas nomirgos 1 reizi un sirēna nostrādās 1 reizi apstiprinot ,ka devēji izslēgti

1.2. Pasīvās apsardzes ieslēgšana:
Ja aizdedze izslēgta un durvis tiek atvērtas un aizvērtas, apsardze ieslēgsies automātiski pēc uzstādītā laika (7.opcija). Ja šajā laikā
tiks atvērtas durvis vai bagāžnieks ,laika atskaite sāksies no jauna. Ja nospiest

tad laika atskaite tiks atslēgta. Tagad apsardzi

var ieslēgt tikai ar pogu

1.3. Automātiskā atpakaļieslēgšana:
Ja 30 sek. Laikā pēc apsardzes izslēgšanas netiek atvērtas nevienas durvis ,bagāžnieks vai ieslēgta aizdedze , sistēma pati ieslēgs
apsardzi (17 opcija ).

1.4. Apsardzes izslēgšana:
Sistēmas stāvoklis: apsardze ieslēgta
1.
2.
3.

Nospiediet
Sirēna nostrādās 3 reizes (rūpnīcas iestādījumi) un gaismas nomirgos 3 reizes.
Atslēgsies durvis un bloķēšanas.
4. Ja atpakaļieslēgšanās funkcija aktivizēta , tad gaismas diode ātri mirgos 30 sek. Kamēr netiks atvēŗtas durvis vai
bagāžnieks .

1.5. Trauksme:
Ja pie ieslēgtas apsardzes automašīnai notiks uzbrukums , tad ieslēgsies sirēna, gaismas sāks mirgot un būs aktivizēta peidžera izeja
. Jūs variet izvēlēties 4 sirēnas skaņas ,lai atšķirtu savu automašīnu strap citām (5.opcija). Lai atslēgtu sirēnu nospiediet jebkuru
pogu uz pults . Apsardze paliks ieslēgta. Lai atslēgtu apsardzi trauksmes laikā, nospiediet pogu
sek.

2 reizes. Sirēna skan līdz 30

1.6. Trauksmju skaita ierobežošana
Ja jebkurš no devējiem patstāvīgi izraisa trauksmi, tad tas var tikt automātiski atslēgts pēc noteikta skaita trauksmēm,kuras izraisa
šis devējs.Devējs tiks atslēgts,bet pārējie devēji turpinās strādāt. Ja trauksmi izraisīs cits devējs ,tad atslēgtais devējs tiks atkal
pieslēgts. Maksimālo trauksmju skaitu kuras izraisa viens un tas pats devējs var iestādīt (opcijā 4).
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1.7. Trauksmes atmiņa
Ja pie apsardzes atslēgšanas sirēna nostrādā 5 reizes (pirmā reize garais signāls) – tas nozīmē ka Jūsu prombūtnes laikā bija
nostrādājusi trauksme. Pēc durvju atvēršanas par trauksmes iemeslu ar mirgošanu Jūs informēs gaismas diode (tabulā apskats).
Gaismas diode beigs mirgot pēc aizdedzes ieslēgšanas.
Trauksmes iemesls
Drošības cilpa
Trieciena devējs
Durvis
Aizdedze
Papildus devējs
Bagāžnieks

Gaismas diodes mirgošanas reizes
4 reizes
5 reizes
6 reizes
7 reizes
8 reizes
9 reizes

1.8. Panika
Šī funkcija aktivizē trauksmi jebkurā laikā kad ir vajadzība.
Ieslēgšana: Nospiediet
vai pogas
+
vienlaicīgi un turiet 3 sekundes.
Izslēgšana: Nospiediet jebkuru pogu
Piezīme: Ja apsardze ir izslēgta durvis aizslēgsies un ieslēgsies bloķēšanas.

1.9. Automašīnas meklēšana
Var izmantot automašīnas meklēšanai stāvvietā.
Skaļais: Ja apsardze ieslēgta nospiediet

. Sirēna nostrādās 5 un gaismas nomirgos 10 reizes.

1.10. Durvju atvēršanas trauksme
Ja apsardze izslēgta , ieslēdzot aizdedzi gaismas nomirgos 10 reizesbrīdinot par to, ka atvērtas durvis vai bagāžnieks. Šo funkciju
var ieslēgt (opcija 18).

1.11. Bagāžnieka atvēršana
Lai atvērtu bagāžnieku nospiediet pogu
un turiet 2 sekundes . Bagažnieka atvēršanas ilgumu var izvēties (opcija12) .
Tāpat Jūs variet izvēties vai apsardze atslēgsies atverot bagāžnieku (opcija 16).

1.12. Distances aktivizēšana AUX1
Lai aktivizētu papildus izeju AUX1, nospiediet pogas
AUX1 izejā var izvēties (opcija 13).

+

vienlaicīgi vai nospiediet pogu AUX. Impulsa ilgumu

1.13. Izeja uz peidžeri
Trauksmes nostrādāšanas laikā aktivizējas izeja uz peidžeri. Šo izeju var izmantot lielas distances peidžeriem vai GSM iekārtām.
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2. Sistēmas funkcijas
2.1. Pulšu programmēšana
Signalizācijā var ieprogrammēt līdz četrām pultīm. Ņemiet verā ka programmēšanas laikā visas iepriekšējās pultis no atmiņas tiks
izdzēstas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Kad apsardze ir izslēgta ieslēdziet aizdedzi
8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 5 reizes
Sirēna nostrādās 2 reizes – tas nozīmē ka programmēšanas režīms ir ieslēgts
8 sekunžu laikā nospiest jebkuru pults pogu
Sirena nostrādās 1 reizi gaismas nomirgos 1 reizi – Tas nozīmē ka pults ir ierakstīta atmiņā
8 sekunžu laikā nospiediet nākamās pults jebkuru pogu
Sirēna nostrādās tik reižu, cik pultis jau ir ierakstītas atmiņā
Atkārtojiet no punkta f ar pārējām pultīm
Izslēdziet aizdedzi

Visa pultis kuras tiks izmantotas ar šo sistēmu ir jāprogrammē kopā.Ja neviena pults netika pieprogrammēta tad vecās no atmiņas
netiks izdzēstas.
Ja gadījumā pults tiek nozaudēta un Jūs negribat lai kāds cits to varētu izmantot izdzēsiet visas pultis no atmiņas.Lai izdzēstu
izdariet sekojošo:
1. Kad apsardze atslēgta ieslēdziet aizdedzi.
2. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 5 reizes.
3. 8 sekunžu laikā izslēdziet aizdedzi.
4. Visa pultis tiks izdzēstas un sistema paliks servisa režīmā. Lai ieprogrammētu jaunas pultis sākumā jāiziet no servisa
režīma.

2.2. Avārijas atslēgšana
Ja visas pultis nozaudētas vai salauztas izdariet sekojošo:
1. Apsardze ieslēgta vai trauksmes režīms.
2. Ieslēdziet aizdedzi.
3. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 5 reizes (rūpnīcas kods).
4. Pēc 5 sekundēm sirēna nostrādās 4 reizes apstiprinot ka apsardze atslēgta.
5. Izslēdziet aizdedzi.
Lai izietu no avārijas režīma nospiediet jebkuru pogu uz pults.

2.3. Avārijas atslēgšanas koda maiņa
Rūpnīcas kods 5. Lai nomainītu izdariet sekojošo:
1. Kad apsardze izslēgta ieslēdziet aizdedzi.
2. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 9 reizes.
3. Sirēna nostrādās 4 reizes.
4. Nospiediet servisa pogu tik reizes kādu vēlaties jauno kodu (no 1 līdz 9). Katra pogas nospiešana apstiprinās ar gaismas
diodes iedegšanos.
5. Pēc 8 sekundēm sirēna nostrādās n-reizes . Tas arī būs jaunais kods .
6. Izslēdziet aizdedzi.

2.4. Servisa režīms
Servisa režīms ir lietderīgs ja Jūs mašīnu atstājiet servisā. Lai ieslēgtu servisa režīmu izdariet sekojošo:
1. Kad apsardze izslēgta ieslēdzieet aizdedzi.
2. 8 sekužu laikā nospiediet servisa pogu 3 reizes.
3. Sirēna nostrādās 1 reizi un gaismas diode patstāvīgi degs.
4. Izslēdziet aizdedzi.
Li izietu no servisa režīma atkāŗtojiet procedūru..

Servisa režīmā automašīna nav aizsargāta ar signalizāciju un visas
bloķēšanas ir atslēgtas.
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