
PULDI KASUTUS

FUNKTSIOON LÜLITUS

Valverežiimi sisselülitus Vajuta   

Sisselülitus helisignaalita Vajuta    ja 3 sek jooksul     

Sisselülitus ilma anduriteta Vajuta 8 sekundi jooksul 2 korda    

Valverežiimi väljalülitus Vajuta  

Väljalülitus helisignaalita Vajuta    ja 3 sek jooksul     
Lisakanali aktiveerimine Nupust  (vt. lisakanal) 

Teenindusrežiimi lülitus Süüde sees. Vajuta ja hoia 2 sek  
korraga all   ja   nuppe  

Valvelülituste helisignaalide 
lubamine/keelamine

Lülita süüde sisse ning kohe 
seejärel hoia 5 sekundit  ja   

Valverežiimi taaslülituse 
lubamine/keelamine

Lülita süüde sisse ning kohe 
seejärel hoia 5 sekundit    ja    

 
 

TOIMING HELISIGNAALE OHUTULEDE VILGATUSI

Valverežiimi lülitus 1 1
Valverežiimi väljalülitus 2 2
Valve lülitus avatud uksega 4 -
Valve lülitus avatud luugiga 5 -
Valve väljalülimine peale häiret 4 5

VALVEREŽIIMI SISSELÜLITAMINE
Valverežiimi sisselülitamiseks vajutage korra puldi nuppu  . Lülituse 
kinnituseks kostub lühike helisignaal (kui see ei ole programmeerimisel 
keelatud), ohutuled vilgatavad ühe korra ja keskluku olemasolul uksed 
lukustuvad. LED märgutuli autos vilgub kiirelt kuni kõik uksed ja luugid 
on lülitatud valveahelasse, seejärel hakkab LED vilkuma aeglaselt. Kui 
valve lülitamise ajal ei ole mõni ustest või luukidest korralikult suletud, 
kostuvad mõne sekundi pärast hoiatussignaalid (4 signaali kui kapott või 
pagasiluuk, 3 kui mõni ustest) - süsteem läheb küll valvesse, kuid avatud 
ahel lülitatakse valveahelast välja.  
 
ANDURITE AJUTINE KEELAMINE
Andurite keelamiseks antud valveperioodil vajutage 8 sekundi jooksul 
peale valverežiimi sisselülitust veel korra nupule    . 
Kinnituseks kostuvad 3 lühikest helisignaali (juhul kui helisignaalid on  
lubatud) ja ohutuled vilgatavad 3 korda. Kui sama 8 sekundi sees  
vajutada    nuppu veelkord lülituvad andurid taas valverežiimi.
 

SIGNAALID ALARMI LÜLITUSTEGA

VALVEREŽIIMI VÄLJALÜLITAMINE
Valverežiimi väljalülitamiseks vajutage korra puldi    nuppu. Välja- 
lülituse kinnituseks kostub kaks helisignaali (kui helisignaalid ei ole 
keelatud), ohutuled vilguvad 2 korda ja keskluku olemasolul ukselukud 
avanevad. Kui viimasel valveperioodil on olnud häire, siis kostub 4 heli-
signaali ja ohutuled vilguvad 5 korda.  Rakendunud ahela saab kindlaks 
teha (kuni süüte sisselülitamiseni) LED märgutule vilkumise järgi:
 

LED INDIKATSIOON TÄHENDUS

2 vilgatust + paus Häire eelhoiatusandurist
3 vilgatust + paus Häire mahuandurist
4 vilgatust + paus Häire usteahelast
5 vilgatust + paus Häire luukide ahelast (kapott/pagasiluuk)
6 vilgatust + paus Häire süüteahelast

HÄIRE VÄLJALÜLITUS
Häirerežiimi peatamiseks piisab kui vajutate ühe korra suvalisele puldi 
nuppudest - häire peatub, kuid alarm jääb valvesse.
 
VALVEREŽIIMI LÜLITUSED HELISIGNAALITA
Soovides valverežiimi ajutiselt sisse-välja lülitada ilma helisignaalita, 
vajutage enne valverežiimi lülitust    nuppu ning seejärel 3 sek jooksul 

  või    nuppu, vastavalt kas soovite valverežiimi sisse või välja lülitada. 
 

Kui soovite valveülituste helisignaale pidevalt keelata, 
lülitage sisse süüde ning 10 sekundi jooksul vajutage ja hoidke all 
nuppe  ja  vähemalt 5 sekundit - kostuvad 2 lühikest helisignaali 
kinnitamaks helisignaalide väljalülitust. Soovides signaale taas sisse  
lülitada toimige samamoodi - aktiveerimisest annab märku 1 helisignaal.
 
AUTOMAATNE VALVEREŽIIMI TAASLÜLITUS (kasutja poolt valitav)
Kui lülitate valverežiimi välja, kuid 40 sek. jooksul ei ava uksi ega lülita 
sisse süüdet, taastab alarmsüsteem valverežiimi ning lukustab uksed. 
 

Kui soovite antud funktsiooni aktiveerida, 
lülitage sisse süüde ning 10 sekundi jooksul vajutage ja hoidke all 
nuppe   ja  vähemalt 5 sekundit - kostuvad 2 lühikest helisignaali 
kinnitamaks helisignaalide väljalülitust. Soovides signaale taas sisse  
lülitada toimige samamoodi - aktiveerimisest annab märku 1 helisignaal. 
 
AUTOMAATNE VALVEREŽIIMI LÜLITUS (paigaldaja poolt valitav)
Kui funktsioon on lubatud, siis peale süüte välja lülitamist ja viimase ukse 
sulgumist kostuvad 2 helisignaali, ohutuled vilguvad 2 korda ning LED 
hakkab kiirelt vilkuma, andes märku, et süsteem süsteem lülitab ennast 
30 sek. pärast automaatselt valverežiimi (seejärel hakkab LED aegalselt 
vilkuma). Programmeerimisel on võimalik määrata kas automaatne 

valvelülitus toimub koos uste lukustamisega või mitte. Kui selle 30 
sekundi sees mõni ustest avatakse (LED süttib põlema), automaatne 
lülitus peatub, kuid 30-sekundiline ajaarvestus algab taas kui uks suletakse. 
 
AUTOMAATNE USTE LUKUSTUS SÕIDU AJAL (paigaldaja poolt valitav)
Kui antud funktsioon on lubatud , siis 10 sek peale süüte sisselülitamist 
auto uksed lukustuvad (kui 10sek. jooksul uks avati funktsioon 
peatatakse) ning avanevad taas kui süüde keeratakse välja.

PASSIIVNE IMMOBILAISER (paigaldaja poolt valitav funktsioon)
Kui funktsioon on lubatud, blokeeritakse sõiduki käivitamine ka juhul 
kui valverežiim ei ole sisse lülitatud. Immobilaiser aktiveerub kahel viisil: 
- 30 sekundit peale süüte välja lülitamist (uksed võivad jääda suletuks)
- koheselt kui uks avatakse ja seejärel suletakse (süüde väljas)
Immobilaiseri väljalülitamiseks vajutage lihtsalt korra    nuppu (kui 
uksi 30 sekundi jooksul uksi ei avata, rakendub immobilaiser taas).  
Kui immobilaiser on rakendunud vilgub LED märgutuli 2x + paus.
 
KOMFORT FUNKTSIOON (paigaldaja poolt valitav funktsioon)
ehk el. akende ja luukide automaatne sulgumine peale valverežiimi  
sisselülitust. Eeldab funktsiooni olemasolu ka auto poolt.
 
LISAKANAL
Puldi nupust   on võimalik juhtida seadme lisakanalit. Lisakanaliga 
saab juhtida mistahes elektrilisi toiminguid [nt. pagasiluugi avamine 
eelosoenduse sisse-välja lülitamine), luukide, akende sulgemine jne].
Seadme programmeerimisel on võimalik määrata kuidas lisakanal  
aktiveeritakse, siin on 2 varianti:
a) hoides all nuppu   2 sek (lisakanal saadab 1-sekundilise impulsi)
b) vajutades nuppu  . Lisakanal saab impulsi kohe ja impulss jääb 
peale seniks kuni hoitakse nuppu all. 
 
UUTE PULTIDE KODEERIMINE (kuni 4 pulti)
Valverežiim väljalülitatud, lülitage süüdet sisse-välja 5 korda 8 sekundi 
jooksul (süüde jääb välja). Prog. režiimi sisenemise kinnituseks kostub 
1 pikem helisignaal. Jättes süüte välja, on võimalik süsteemi program-
meerida uusi pulte. I puldi programmeerimiseks vajutage program-
meeritava puldi suvalist nuppu, programmeerimise kinnituseks kos-
tub 1 pikk ja 1 lühike helisignaal. II, III ja IV puldi programmeerimiseks 
vajuta samuti programmeeritava puldi suvalist nuppu üks kord. 
Sireeni lühikeste helisignaalide arv vastab programmeeritud pultide 
arvule. Süsteem väljub automaatselt programmeerimisrežiimist kui 
ühegi puldi nuppu ei vajutatud 8 sekundi jooksul ega lülitatud sisse 
süüdet. Väljumisest annavad märku 2 lühikest ja 2 pikka helisignaali. 
 


