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Immobilaizera Pandect IS-350 lietošanas instrukcija 

Vispārējie dati 

Imobilaizers Pandect IS-350 ir jaunās paaudzes pretaizdzīšanas līdzeklis, kas ir paredzēts automobiļa aizdzīšanas novēršanai slēptas 

nokļūšanas ceļā, kā arī transportlīdzekļa sagrābšanas pretdarbībai gadījumā, ja notiek agresīvas darbības attiecībā uz īpašnieku. 

Doto immobilaizeri ir iespēja piemērot jebkuram mūsdienīgajam automobilim bez jebkāda kaitējuma nodarīšanas štatu elektroniskām 

sistēmām. Sistēma ir veidota ar jaunās paaudzes integrālo risinājumu izmantošanu un ir realizēta augstākajā tehniskajā līmenī, ir ērta un 

droša ekspluatācijā. 

Automobiļa īpašniekam nav nepieciešamas jebkādas darbības, lai deaktivētu pretaizdzīšanas funkciju. Radiokanāla darbības zonā 

sistēma veic dialoga lieltātruma autorizācijas kodu apmaiņu frekvenču diapazonā 2.4 GHz starp breloku un bloķēšanas moduli, 

deaktivējot slēpto dzinēja bloķēšanu. 

Visa identifikācijas dialoga procedūra notiek par milisekundes daļām, kas apgrūtina mēģinājumus ne tikai nolasīt kodus, bet arī vienkārši 

atrast tos ēterā vienā no 125 kanāliem, kas ir pielietojami diapazonā 2.4 GHz priekš datu pārraides.  

Izmantot automobili, kas ir aprīkots ar Pandect IS-350 immobilaizeri, var tikai tad, ja ir ieprogrammēts sistēmā breloks.  

Ļaundariem neizdosies atklāt immobilaizera izmantošanas ārējas pazīmes, jo vadītājam nav nepieciešamības veikt jebkādas 

manipulācijas, tikai jāpārvieto breloks sakaru zonā. Breloka identifikācija ir iespējama ne vairāk kā 3-5 metru attālumā no automobiļa, 

kas ir aprīkots ar immobilaizeru.  

 

Sistēmas darbība 

Imobilaizers deaktivē pretaizdzīšanas funkciju, ja breloks atrodas automobilī vai ne tālāk kā 3-5 metrus no tā. Sakaru esamība starp 

breloku un bāzes bloku tiek apstiprināta ar vienreizējo melodijas skanējumu "ir savienojums" un gaismas diodes zibsni breloka korpusā 

ne vēlāk kā 10 sek. pēc aizdedzes ieslēgšanas. 

Ja aizdedzes ieslēgšanas brīdī breloka automobilī nav, immobilaizers ļauj vienreizēji iedarbināt dzinēju uz 15 sekundēm. Pie tam pēc 5-7 

sek. pēc aizdedzes ieslēgšanas sāk skanēt pārtraukumains toņu signāls(brīdinājums par bloķēšanu), kas ilgs ne vairāk kā 10 sek., un 

dzinēja darbība tiks nobloķēta.  

 

Pretnolaupīšanas režīms (Anti-HI-Jack) 

Anti-HI-Jack režīms – tā ir iespēja novērst mēģinājumu iegūt transportlīdzekli vardarbīgā ceļā. Režīms paredz atliktās dzinēja bloķēšanas 

iespēju. 

Ja breloks "pazuda" automobiļa kustības laikā (pretnolaupīšanas režīms ir ieslēgts), immobilaizers ļauj dzinējam strādāt vēl 60 sek. 

(drošības nodrošinājuma prasība automobiļa kustības laikā). Turklāt pēc 30 sek. pēc breloka "pazušanas" sāk skanēt  pārtraukumains 

toņu signāls (brīdinājums par bloķēšanu), kurš ilgs 30 sek., un dzinēja darbība būs nobloķēta. 

Jebkurā gadījumā pēdējās 5 sekundes līdz bloķēšanas momentam brīdinājuma toņu signāla skanējums kļūst biežāks. 

Nākamā dzinēja palaišana ir iespējama uz 10.sek. (laiks, kas ir nepieciešams sistēmai priekš drošas breloka identifikācijas). Nākamajos 

mēģinājumos palaist dzinēju, neievietojot breloku sakaru zonā, immobilaizers bloķēs dzinēja darbību pēc 1.5 sek. pēc aizdedzes 

ieslēgšanas. Abos gadījumos pēc bloķēšanas ieslēgšanas skan melodija «PIN-koda ievadīšana» un 10 toņu signāli, kuri atbilst PIN-koda 

ievadītajām ciparam. Ja nebūs ievadīts neviens cipars, tad noskanēs melodija «ievadīšanas kļūda», un sistēma pāries «sava» breloka 

rašanas gaidīšanā. Kad sakaru zonā parādās «savs» breloks, notiks iziešana no bloķēšanas režīma normālā darba režīmā. 

Breloka barošanas elements nodrošina tā darbu trīs gadu laikā, pēc tam to nepieciešams aizstāt. Par barošanas elementa aizstāšanas 

nepieciešamību liecina skaņu atgādinājums, kad ir ieslēgta aizdedze. Trīskāršie tonālie atgādināšanas signāli par baterijas aizstāšanas 

nepieciešamību tuvākajā laikā, skanēs ar atstarpi 1 minūte. 

Uzmanību! Lai novērstu problēmas, kas ir saistītas ar barošanas elementa izlādēšanos, rekomendē, lai būtu jauns rezerves 

barošanas elements CR2032 automobilī, saglabājot tā rūpniecisko iepakojumu.  

Ja automobiļa kustības laikā Jūs izdzirdēsiet pretaizdzīšanas funkcijas aktivācijas procesa sākuma skaņas signālu, tad nekavējoties veiciet 

darbības bezavāriju apstādināšanai, tā kā līdz dzinēja bloķēšanai paliks ne vairāk kā 30 sekundes laika. (Bloķējot dzinēja darbību var 

strauji palielināties piepūle, kas ir nepieciešama  stūres riteņa pagriezienam, tā kā stūres pastiprinātājs pārstās strādāt, un var strauji 

pieaugt bremzes pedāļa uzspiešanas piepūle, jo ar dzinēja apstādināšanu pārstās strādāt vakuumu bremzes pastiprinātājs, kas ir ļoti 

bīstami, īpaši kad mašīna brauc ar lielu ātrumu). 

Nenēsājiet breloku makā vai kopā ar automobiļa atslēgām. Vislabāk nēsāt to bikšu vai citu apģērbu nelielā kabatā, kas nevar būt nejauši 

aizmirsti, kā virsdrēbes. Breloka konstrukcija un gabarīti ļauj nodrošināt tā ērtu, slēptu nēsāšanu. 

 

Tehniskā apkalpošana 

Ja radīsies nepieciešamība atstāt automobili auto darbnīcā, neatklājot meistaram immobilaizera lietošanas nianšu, rekomendējam 

neredzami ielikt breloku automobiļa salonā, lai neatklātu immobilaizera esamību automobilī. Derēs jebkurš slēptais dobums salonā, kas 

ir piemērots breloka pagaidu glābšanai. 

 

Breloka darbspējas pārbaude 

Ja automobilis, kad breloks atrodas salonā, neiedarbinās un skan brīdinājuma signāls par bloķēšanu, tad ir nepieciešams pārbaudīt 

breloka darbspēju. Ievērojot uzmanību, atveriet breloka plastika korpusu ar plakana metāliska priekšmeta palīdzību (ar metālisku 
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lineālu vai nazi). Izņemiet ārā CR2032 barošanas elementu no kontaktgrupas un uzstādiet to uz vietu. Ja barošanas elementam ir 

pietiekams lādiņš, sarkanai gaismas diodei ir jāiedegas 3 reizes. Ja gan tam ir zems atlikuma lādiņš, gaismas diode iedegsies 1 reizi. 

Gaismas diodes zibšņa neesamība norāda uz barošanas elementa pilnu izlādi. Gaismas diodes zibšņi ir labi redzami caur pārejas spraugu 

breloka platē. Ja breloks ir darbderīgs un barošanas elementam ir pietiekams atlikuma lādiņš, tad nākamais posms būs breloka un 

bloķēšanas moduļa dialoga radioapmaiņas funkcionēšanas pārbaude. Priekš tam ir nepieciešams atvērt breloka korpusu un ieslēgt 

aizdedzi. (Nespodrā gaismā salonā gaismas diodes zibšņi ir redzami caur breloka plastika korpusu no uzraksta „Pandect” puses, t.i. lai 

ieraudzītu gaismas diodes zibšņus, nav obligāti atvērt breloka korpusu.) Nē vēlāk kā 10 sek. gaismas diode parādīs vienkārtējo zibsni, 

uzrādot uz to, ka breloks ir atpazīts ar bloķēšanas modeli kā „savējais”, t.i. sistēmas radiokanāls funkcionē bez traucējumiem. 

 

Breloka barošanas elementa aizstāšana 

Trīskāršs toņu signāls, kas atskan 1 reizi minūtē, kad aizdedze ir ieslēgta, liecina par breloka barošanas elementa zemu lādiņu. Šajā 

gadījumā bateriju nepieciešams aizstāt tuvākajā laikā. Barošanas elements – CR2032. 

Pērkot jaunu barošanas elementu, pārliecinieties par to, ka derīguma termiņš nav beidzies un tā pārklājumam nav korozijas. Vēlams 

iegādāties elementus, kas ir ražoti pazīstamās kompānijās un ar minimālu laiku no izgatavošanas datuma. 

Ievērojot uzmanību, atveriet breloka plastika korpusu ar plakana metāliska priekšmeta palīdzību (ar metālisku lineālu vai nazi). Izņemiet 

veco barošanas elementu un uzstādiet jauno, ievērojot polaritāti. Barošanas elementa aizvietošanas laikā nav breloka koda informācijas 

zaudējuma, jo dati par autorizāciju glabājās energoneatkarīgajā breloka mikrokontrollera atmiņas daļā. 

Uzmanīgi aizveriet breloka korpusu. Visi stiprinājuma elementi jāsaglabā 

cieši noslēgtas. Jā tā ir, varat sākt ekspluatēt breloku normālā režīmā. 

 
 

Sistēmas deaktivēšana ar slepenā koda ievadīšanu 

Ja ir nepieciešamība immobilaizera avārijas deaktivēšanā, sistēma Pandect IS-350 ļauj veikt to ar slepenā koda ievadīšanu. Sistēmas PIN -

kods sastāv no 3 cipariem, kurus ievada secīgi. 

Attāliniet breloku no darbības zonas. Ieslēdziet aizdedzi, sagaidiet brīdinājuma signālu  izbeigšanu (ne vairāk kā 15 sek.), pie tam 

immobilaizera pretaizdzīšanas bloķēšana būs ieslēgta.  

Izslēdziet un atkal ieslēdziet aizdedzi vismaz ar 1 sek. pauzi.  

Pēc pāris sekundēm pēc aizdedzes ieslēgšanas noskanēs vienu reizi melodija " PIN-koda ievadīšana" (gatavība ievadīt pirmo ciparu), tad 

sāks skanēt desmit vienkārtējie tonālie signāli. . Izslēdziet aizdedzi uzreiz pēc signāla, kura numurs sakrīt ar PIN -koda pirmā cipara 

nozīmi. Ciparam "1" atbildīs aizdedzes izslēgšana pēc pirmā toņu signāla, ciparam "0" atbildīs izslēgšana pēc desmitā toņu signāla.  

Ieslēdziet aizdedzi, melodijai "PIN-koda ievadīšana" ir jānoskan divas reizes (gatavība otrā cipara ievadei), pēc ka sāks skanēt desmit 

vienkārtējie toņu signāli. Izslēdziet aizdedzi uzreiz pēc signāla, kura numurs sakrīt ar PIN -koda otrā cipara nozīmi. 

Ieslēdziet aizdedzi, melodijai "PIN-koda ievadīšana" ir jānoskan trīs reizes (gatavība trešā cipara ievadei), pēc ka sāks skanēt desmit 

vienkārtējie toņu signāli. Izslēdziet aizdedzi uzreiz pēc signāla, kura numurs sakrīt ar PIN -koda trešā cipara nozīmi. 

Ieslēdziet aizdedzi. Ja PIN -kods ir ievadīts nepareizi, tad sistēma atgriezīsies uz PIN-koda ievades procedūras sākumu. Ja kods ir ievests 

pareizi, noskanēs pieci tonālie signāli, 5 sekundes ilgi. Trešā ilgstošā tonālā signāla skanēšanas laikā ir nepieciešams izslēgt un atkal 

ieslēgt aizdedzi, pie tam bloķēšana deaktivējas. Sistēma pāriet tehniskās apkalpošanas režīmā (šajā režīmā skan īsie tonālie signāli vienu 

reizi minūtē, lai zinātu par to, ka nav apsardzes režīma). Iziešana no tehniskās apkalpošanas režīma notiks automātiski, ja breloks 

atradīsies salonā vairāk par 1 min. un signāls no tā būs noturīgs. 

Uzmanību! Iziešana no „Tehniskās apkalpošanas” (TA) režīma ir iespējama tikai tad, ja ir breloks, kas ir ieprogrammēts sistēmā. 

Pirms ieiešanas dotajā režīmā pārliecinieties par to, ka ir kaut viens ieprogrammēts sistēmā breloks. 

 

Programmēšanas režīms 

Ieiešana programmēšanas režīmā 

Ieiešana programmēšanas režīmā ir iespējama, ja radiokanāla zonā nav breloku. Atstājiet brelokus vairāk kā 10 m attālumā no 

automobiļa vai izņemiet barošanas elementus no visiem brelokiem, kas atrodas automobilī. 

Ieslēdziet aizdedzi, sagaidiet brīdinājuma signālu  izbeigšanu (ne vairāk kā 15 sek.), pie tam immobilaizera pretaizdzīšanas bloķēšana 

būs ieslēgta. 
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Izslēdziet un atkal ieslēdziet aizdedzi vismaz ar 1 sek. pauzi. Ievadiet PIN-kodu, kā tas ir aprakstīts iepriekš. Ja kods ir ievadīts pareizi, 

bloķēšana deaktivējas, un nākamreiz ieslēdzot aizdedzi noskanēs pieci tonālie signāli, 5 sekundes ilgi. 

- Pārejai breloka programmēšanas režīmā, izslēdziet aizdedzi tajā momentā, kad skan pirmais tonālais signāls. 

- Pārejai jaunā PIN-koda programmēšanas režīmā, izslēdziet aizdedzi tajā momentā, kad skan otrais tonālais signāls. 

- Pārejai tehniskās apkalpošanas režīmā, izslēdziet aizdedzi, kad skan trešais tonālais signāls. 

- Lai izslēgtu Ant-Hi–Jack režīmu, izslēdziet aizdedzi, kad skan ceturtais tonālais signāls. 

- Lai ieslēgtu Anti-Hi-Jack režīmu, izslēdziet aizdedzi, kad skan piektais tonālais signāls. 

 

Breloku programmēšanas režīms 

Sistēmā var ieprogrammēt līdz 5 brelokiem. Sagatavojiet visus sistēmas brelokus, kurus Jūs vēlaties ieprogrammēt. Pārliecinieties par 

breloku  un to barošanas elementu darbderīgumu.  Rekomendē pirms ieraksta procedūras aizvietot visus barošanas elementus ar 

jauniem. Izņemiet barošanas elementus no visiem brelokiem, kas atrodas automobilī. 

Ievadiet sistēmu breloku un radioreleju programmēšanas režīmā (sk. „ieiešana programmēšanas režīmā”). Ieslēdziet aizdedzi. Noskanēs  

"breloku un radioreleju programmēšanas” melodija. Pēc tam ir nepieciešams pēc kārtas ievietot barošanas elementus brelokā. Kārtējā 

breloka autorizāciju sistēma apstiprinās ar trīskāršu toņu signālu.  

Pēc pirmā breloka programmēšanas no sistēmas atmiņas ir noraidāmi visi ieraksti par agrāk ieprogrammētiem brelokiem. T.i. 

nepieciešams vienas programmēšanas procedūras laikā pierakstīt visus brelokus, kurus paredzams lietot immobilaizera vadībai. Nav 

iespējams ierakstīt sistēmā papildus breloku nemanāmi, neliedzot iespēju vadīt immobilaizeru brelokiem, kas nepiedalījās pēdējā 

programmēšanas procedūrā. 

Lai izietu no breloka programmēšanas režīma pietiek izslēgt aizdedzi. Sistēma izies no programmēšanas režīma un atgriezīsies normālā 

režīmā. 

Uzmanību! Breloku programmēšanas laikā sekojiet, lai radiokanāla darbības zonā vienlaicīgi būtu tikai viens breloks. Esiet 

uzmanīgi, lai ieraksta procedūras laikā nebūtu pieļauta „sveša” breloka ierakstīšanas iespēja. Par nesankcionētu ierakstu paziņos 

„lieks” trīskāršs toņu signāls. Ieteicams veikt breloku ierakstu sistēmā vietās, kur garantēti 10 m attālumā nevar atrasties 

„nejaušais” breloks. 

 

Jaunā PIN-koda programmēšanas režīms 

Sistēmas PIN-kods sastāv no 3 decimāliem cipariem, rūpnīcas uzstādīšana ir "111". Sagatavojiet jauna PIN-koda nozīmi, lai ievades laikā 

nerastos nejaušu paužu, kuras var patraucēt procedūras pareizumam. 

Pārejiet jaunā PIN-koda programmēšanas režīmā (aizdedze ir izslēgta pēc pareizas PIN-koda ievadīšanas, kad skan otrais toņu signāls, 

kas ilgst 5 sekundes, sk. „ieiešana programmēšanas režīmā”). 

Ieslēdziet aizdedzi. „PIN-koda ievade" melodija noskanēs 1 reizi (gatavība jaunā koda pirmā cipara ievadei), pēc tam sāks skanēt 10 

vienkārtējie tonālie signāli. Izslēdziet aizdedzi uzreiz pēc signāla, kura numurs sakrīt ar PIN-koda pirmā cipara nozīmi. 

Ciparam "1" atbildīs aizdedzes izslēgšana pēc pirmā toņu signāla, ciparam "0" atbildīs izslēgšana pēc 10. toņu signāla.  

Ieslēdziet aizdedzi, „PIN-koda ievade" melodijai ir jānoskan 2 reizes (gatavība jaunā koda otrā cipara ievadei), pēc tam sāks skanēt 10 

vienkārtējie tonālie signāli. Izslēdziet aizdedzi uzreiz pēc signāla, kura numurs sakrīt ar PIN-koda otrā cipara nozīmi. 

Ieslēdziet aizdedzi, „PIN-koda ievade" melodijai ir jānoskan 3 reizes (gatavība jaunā koda trešā cipara ievadei), pēc tam sāks skanēt 10 

vienkārtējie tonālie signāli. Izslēdziet aizdedzi uzreiz pēc signāla, kura numurs sakrīt ar PIN-koda trešā cipara nozīmi. 

PIN-koda ievade ir pabeidzama ar trešā cipara ievadi, sistēma pāriet jaunā PIN-koda pareizuma apstiprinājuma režīmā. 

Nākamā aizdedzes ieslēgšana izsauks melodijas „PIN-koda ievade" atskaņošanu. 

Jaunā koda apstiprināšanas procedūra ir analoģiska ievades procesam, izņemot to, ka skanēs nevis vienkārtējie, bet divkārtējie skaņas 

signāli. 

Ja apstiprināšana notika veiksmīgi, tad nākamreiz ieslēdzot aizdedzi noskanēs melodija „Kods ir izmainīts”. 

PIN-koda nozīme paliks iepriekšējā, ja jaunā koda ievadīšanas vai apstiprināšanas procedūra nebija veiksmīgi pabeigta. 

Ja ievadot kārtējo ciparu, aizdedze laicīgi nebūs izslēgta, tad noskanēs melodija „ievades kļūda” un sistēma gaidīs breloka parādīšanos. Ja 

salonā parādīsies „savs” breloks, tad notiks procedūras pārtraukšana un iziešana no programmēšanas režīma. 

Pie tam PIN-koda nozīme paliks iepriekšējā. 

Ja „savs” breloks neparādīsies, tad nākamreiz ieslēdzot aizdedzi, sistēma pāries uz procedūras sākumu (koda pirmā cipara ievadīšana). 

Uzmanību. Mainot PIN-kodu parūpējieties, lai būtu izslēgta varbūtība aizmirst vai pazaudēt kodu. Pierakstiet to nepieciešamības 

gadījumā dažas reizes. PIN-koda nozaudēšanas gadījumā sistēmas deaktivēšanas veidi, bez tās demontāžas un nosūtīšanas 

ražotājam, neeksistē! Šajā gadījumā Jūs pazaudēsiet iespēju pievienot, dzēst brelokus, mainīt PIN-kodu un,  breloka 

darbnederīguma vai barošanas elementa izlādes gadījumā, nevarēsiet ieslēgt sistēmas avārijas deaktivēšanu, lai iedarbinātu 

dzinēju. 

Pēc immobilaizera uzstādīšanas un noregulēšanas pabeigšanas neatlaidīgi rekomendējam nomainīt PIN-kodu, kas ir noteikts 

ražotāja uzņēmumā. 

 

Anti-Hi-Jack režīma ieslēgšana un izslēgšana 
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Immobilaizera modelim Pandect IS-350 ir iespēja izslēgt pretnolaupīšanas režīmu (Anti-Hi-Jack). 

Priekš tam, lai izslēgtu Anti-Hi-Jack režīmu. Pārejiet programmēšanas režīmā (sk. „ieiešana programmēšanas režīmā”). Ceturtā toņu 

signāla skanēšanas laikā izslēdziet un atkal ieslēdziet aizdedzi. Pretnolaupīšanas režīms būs izslēgts. 

Priekš tam, lai ieslēgtu Anti-Hi-Jack režīmu. Pārejiet programmēšanas režīmā (sk. „ieiešana programmēšanas režīmā”). Piektā toņu 

signāla skanēšanas laikā izslēdziet un atkal ieslēdziet aizdedzi. Pretnolaupīšanas režīms būs izslēgts. 

 

Sistēmas diagnostika 

Immobilaizera ekspluatācijas laikā var rasties situācijas, kuros būs vajadzīga immobilaizera diagnostikas iebūvētā sistēma. 

Ja ir šaubas barošanas elementa darbspējā, atveriet breloka korpusu un izņemiet barošanas elementu. Ievērojot polaritāti, uzstādiet 

barošanas elementu uz vietu, novērojot gaismas diodes rādītājus caur pārejas spraugu platē. Ja elements nav bojāts, tad gaismas diode 

pavēstīs par to ar trīskāršu zibsni. Ja elements ir praktiski izlādēts, gaismas diode aizdegsies 1 reizi. Ja barošanas elements ir izlādēts 

pilnībā, gaismas diodes zibšņu nebūs. 

Radiokanāla darbspējas pārbaudei pietiek ieslēgt aizdedzi un paskatīties uz breloka korpusu no uzraksta Pandect puses. Gaismas diodes 

zibsnis pēc laika, kas nepārsniedz 10 sek., pavēstīs par sekmīga sakaru seansa nodibināšanu.  

Radiokanāla funkcionēšanas tāluma pārbaudei ir nepieciešams analoģiskā veidā pievērst uzmanību gaismas diodes rādītājiem ieejot 

sakaru zonā. Priekš tam ir nepieciešams: ieslēgt aizdedzi un paiet no automobiļa vairāk par 10 metriem, pēc tam pietuvoties ar 10 

sekunžu pauzēm, lai piefiksētu sakaru nodibināšanas momentu pēc gaismas diodes mirgošanas. Spilgtā gaismā breloka gaismas diodes 

zibsnis var būt grūti saredzams, tad ir vērts izdarīt to pašu ar atvērtu breloku un pieslēgtu barošanas elementu. Ne vairāk kā pēc 10 sek. 

no ieiešanas momenta sakaru zonā, gaismas diodei jāapstiprina sakaru nodibināšana ar vienreizēju zibsni. Gaismas diodes zibšņa 

neesamība norāda uz darbnederīgumu vai uz to, ka breloks nav pierakstīts sistēmā. 

 

Skaņas signāli 

Vienkārtējie toņu signāli ar 1 sek. atstarpi, 30 sek. laikā - "iepriekšēja bloķēšanas aktivācija". 

Trīskāršie toņu signāli, kad aizdedze ir ieslēgta, ar atstarpi 10 sek., - brīdinājums par breloka barošanas elementa izlādi. 

Vienkārtējie toņu signāli ar atstarpi viena minūte - sistēma ir tehniskas apkalpošanas režīmā (bloķēšana ir deaktivizēta). 

Melodija «PIN-koda ievadīšana». 

Desmit vienkārtējie toņu signāli ar 2 sek. atstarpi - «PIN-koda cipara ievadīšana». 

Desmit divkārtējie toņu signāli ar 2 sek. atstarpi - «PIN-koda cipara ievadīšana tā apstiprināšanas laikā». 

Melodija «PIN-kods ir mainīts». 

Melodija «PIN-koda ievadīšanas kļūda». 

Melodija «Ir savienojums». 

 

Piegādes komplekts:  

1. Bloķēšanas modulis: 1 gb. 
2. Apslēptās nēsāšanas breloks: 2 gb. 
3. Pīkstinātājs (mazgabarītu skaņas signalizētājs) : 1 gb. 
4. Plastikas savilknis (120-150 mm) : 2 gb. 
5. Iezemēšanas kontakts: 1 gb. 
6. Lietošanas instrukcija: 1 gb. 
7. Iepakojums: 1 gb. 

 

Tehniskie dati: 

Parametra nosaukums Nozīme 
Bloķēšanas moduļa patērēšanas strāva apsardzes režīmā, mA ne vairāk kā 21  
Bloķēšanas moduļa patērēšanas strāva bloķēšanas režīmā, mA ne vairāk kā 80 
Breloka patērēšanas strāva apsardzes režīmā, mkA ne vairāk kā 10 
Bloķēšanas moduļa barošanas spriegums, V 9…18 
Radiokanāla frekvence, GHz 2.4-2.5  
Izstarojuma jauda, mW mazāk par 10  
Darba temperatūru diapazons no – 40o līdz 85o С 
Breloka un bloķēšanas moduļa koda tips Dinamiskais dialogs 
Maksimālā slodzes strāva, kas komutē bloķēšanas izejā 20A 
Gabarīt izmēri (mm): 

- bloķēšanas modulis (bez montāžas vadiem) 68х26,5х9,3 
- breloks 48х34х4,85 
- iepakojums 210х175х35 

Elektrisko ķēžu aizsardzība  
- Barošanas ķēdes Shēmu pārsprieguma aizsardzība, shēmu 

aizsardzība no polu maiņas  
Dārgmetālu esamība Nav 
Breloka barošanas elements CR2032, 3V 
Masa, bruto, ne vairāk, kg 

- bloķēšanas modulis (ar montāžas vadiem) 0,04 
- breloks (ar barošanas elementu) 0,008 
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GARANTIJA 
 

Automašīnas modelis un valsts numurs: 

 

 

Uzstādīšanas datums: 

 

 

Garantijas termiņš: 

 

 

Uzstādītāja dati: 

 

 

 

 

 

PIN kods:  

 


