
SÜSTEEMI KIRJELDUS

JUHTPULDI KIRJELDUS

I. SÜSTEEMI FUNKTSIOONID
AUTOMAATNE AKTIVEERIMINE
a.

b.   Ukse lülitist häire tekitamine
1. funktsioon F3 - eelseadistatud  

2.  funktsioon F3 - seadistatav

c.

d.

e.

SÜSTEEMI VÄLJALÜLITAMINE
a. 

b.

Kaugjuhtimispuldi patarei tühjeneb

Lülita sisse/välja automaatset transponderi  funktsiooni

KEETEC TSS IMMO KASUTUSJUHEND             ET
Transponderi tööraadiuse seadistus

Ärandamiskaitse (töötab ainult automaatrežiimis)

 
- LED märgutuli hakkab vilkuma aeglaselt, ja helisummer piiksub 2 korda sekundis
- Pärast 30 sekundi möödumist vilgub LED märgutuli kiiremini 
- Pärast 15 sekundi möödumist helisummer piiksub ja LED märgutuli vilgub kiirelt
- 

Immobilisaator lülitatakse välja siis kui transpondervõti /pult on uuesti auto 
tööraadiuses või seade on välja lülitatud PIN koodi kasutades.

II. PIN KOODI MUUTMINE (tehase  PIN-kood: 4321) 
- Süsteem on välja lülitatud, lülitage süüde sisse ja vajutada puldi nuppu 

10 korda 10 sekundi jooksul
- Lülitage süüde välja. Sisesnesite turvarežiimi
- Kui sisestada õige PIN-kood, kostub helisummer  1 kord ja LED märgutuli süttib.
  Nüüd olete PIN- koodi programmeerimisrežiimis
- LED hakkab vilkuma ja saate sisestada uue PIN-koodi
- Kui LED vilgub nii palju kordi, mis on uue PIN-koodi esimene number, vajutage 

nuppu LED märgutulel . Esimene PIN number on salvestatud. 
LED hakkab uuesti vilkuma

- Kui LED vilgub nii palju kordi, mis on uue  PIN-koodi teine number, vajutage 
nuppu LED märgutulel.  Teine PIN number on salvestatud. 
LED hakkab uuesti vilkuma

- Kui LED vilgub nii palju kordi, mis on uue  PIN-koodi kolmas number, vajutage 
nuppu LED märgutulel . Kolmas PIN number on salvestatud. 
LED hakkab uuesti vilkuma 

- Kui LED vilgub nii palju kordi, mis on uue  PIN-koodi neljas number, vajutage 
nuppu LED märgutulel. Neljas PIN number on salvestatud. 
LED hakkab uuesti vilkuma 

- 5 sekundit pärast  uue PIN koodi sisestamist näitab valgusdiood automaatselt 
  uut PIN- koodi vilkudes PIN-koodil määratud arvu korda, iga koodinumbri vahel on 
  2 sekundiline paus 
- Keerake süüde uuesti  sisse  või oodake 10 sekundit peale uue PIN-koodi kuvamist ja süsteem 
väljub automaatselt  PIN-koodi programmeerimisrežiimist
 Märkus: Hoidke oma uut PIN-koodi ohutult ja eraldi. Kui PIN kood on kadunud 
siis palun võtke ühendust edasimüüjaga.

 

III. TEENINDUSREŽIIM
-   Süsteem on välja lülitatud, lülitage süüde sisse ja vajutage LED nuppu 2 korda 
  8 sekundi  jooksul. Lülita süüde välja

-  Kui immobilaiser oli valverežiimis siis helisummer piiksub 2 korda ja LED märgutuli 
    põleb pidevalt. Teenindus on aktiveeritud

 

-  Kui immobilaiseri valverežiim on aktiveeritud (funktsioon F4),  hakkab LED 
    märgutuli aeglaselt vilkuma. Turvareziim on aktiveeritud
-  Kui LED märgutuli vilgub nii palju kordi, mis on PIN esimene number,  vajuta LED 
    teenindusnuppu üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma 
-  Kui LED märgutuli vilgub nii palju kordi, mis on PIN teine number, vajuta LED 
   teenindusnuppu üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma 
-  Kui LED märgutuli vilgub nii palju kordi, mis on PIN kolmas number, vajuta LED 
   teenindusnuppu üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma 
-  Kui LED märgutuli vilgub nii palju kordi, mis on PIN neljas number, vajuta LED 
    teenindusnuppu üks kord. Kui sisestasid õige PIN-koodi, siis helisummer piiksub 
    2 korda ja LED diood süttib püsivalt. Teenindus režiim on aktiveeritud 

Deaktiveerimise režiim
Lülita süüde välja ja vajuta LED teenus nuppu 2 korda 8 sekundi jooksul.
Lülita süüde välja.
Helisummer piiksub 2 korda ja LED diood sütib. Teenindusrežiim on välja lülitatud.
 
Režiimi võib aktiveerida ka plastikkaart, mis on komplektiga kaasas – lülita 
süüde sisse ja pane kaart 20 sekundiks antenni vahetuslähedusse.

IV. AVARII VÄLJALÜLITUS
- Avage uks ja lülitage süütevool sisse
- Vajutage 8 sekundi jooksul LED märgutule nuppu nii mitu korda, mis on PIN koodi 
  esimene number ja seejärel lülitage süüde välja
- Immobilaiseri turvarežiim on välja lülitatud ja kostub helisummeri signaal 4 korda 
- Kui turvarežiimi on aktiveeritud (funktsioon F4), hakkab LED aeglaselt vilkuma.  
   Sisestage PIN kood
- Kui olete sisestanud õige PIN-koodi, siis  helisummer piiksub 4 korda ja süsteem 
  on välja lülitatud 

Nupp Funktsioon       Olek Märgutuli

Vajuta nuppu ühe korra süsteem välja lülitatud süsteem aktiveeritud LED vilgub kiirelt

Vajuta kiirelt 3 korda  
nuppu ja hoia 2 sekundit

lülitab sisse/välja transponderi
funktsiooni

igal ajal
LED vilgub ühe korra  

        (sisse lülitatud)
kaks korda (välja lülitatud) 

Vajuta kiirelt 2 korda   
nuppu ja hoia 2 sekundit

seadistab tööraadiust igal ajal
LED vilgub 1, 2, 3

või 4 korda

Nupp

LED tuli

KEETEC TSS Immobilaiser on vargusvastane süsteem kahe käivitustakistuse ja nutika 
kaugjuhtimispuldiga 12V sõidukitele. Immobilaiseri komplektis on  kaks juhtimispulti ja üks 
plastikkaardi suurune transponderkaart. Immobilaiseri deaktiveerimiseks saab kasutada,  
kas vajutades kaugjuhtimispuldi nupule või  saatja kokkupuutel transponder vastuvõtjaga, 
mis on paigaldatud sõidukisse. 

Pult on varustatud liikumisanduriga, mis aktiveerib Sleep/unerežiimi.  See pikendab 
oluliselt kaugjuhtimispuldi patarei eluiga. Kui pulti ei liigutata 1 tunni jooksul, läheb see 
automaatselt puhkerežiimi. Kui liikumine on tuvastatud, siis puhkerežiim on peatunud ja 
saatja töötab automaatselt edasi.

Kui sõiduki süütevõti on väljalülitatud asendis, siis immobilaiser läheb automaatselt 
valveasendisse ja käivitustakistuse releed lülituvad välja 30 või 120 sekundi pärast (vt 
funktsioon F1), peale süüte  välja lülitamist. LED-märgutuli hakkab vilkuma (üks vilge 2 
sekundi jooksul),  LED  märgutuli vilgub aeglasemalt (4 korda sekundis) pärast 24 tunni 
möödumist  ja LED märgutuli kustub pärast 72 tunni möödumist.

Kui süsteem  on valverežiimis ning avada uks, siis hakkab süsteem otsima immobi-
laiseri transpondervõtit 30 või 120 sekundi jooksul  (vt funktsioon F1).  Kui transpond-
ervõti leitakse, siis immobilaiser tuleb valvest maha. Kui transpondervõtit ei leita, siis 
immobilaiseri käivitustakistus rakendub ning automootor seiskub. Võimalik on lisada 
sireen lisatarvikuna.

Kui süsteemi valverežiimis avada uks, siis hakkab süsteem otsima transpondervõtit  
120 või 30 sekundit (funktsioon F1).  Kui võti leiti, siis immobilaiseri ahelad on avatud. 
Kui transponderit ei leitud, annab helisummer pika heli iga 1 sekundi tagant. Süsteem 
loeb 30 sekundit sellest,  kui summeriheli lõpeb, pärast 30 sekundit, kui sulgeda ja 
avada autouks uuesti, kordub sama (ja seda kuni 8 korda).
Kui valverežiimis süüde sisse lülitada, hakkab immobilaiser otsima transpondervõtit 15 
sekundit.  Kui võtit ei leita, annab helisummer pika heli iga 1 sekundi tagant.  Süsteem 
jätkab 30 sekundit töötamist. Lülitades süüte uuesti sisse, käivitatakse süsteem uuesti 
(kuni 8 korda).
Kui süsteem on valverežiimis, siis valgusdiood vilgub kiiresti. Kui LED vilgub aeglaselt,  
siis on immobilaiser häisreseisund välja lülitatud (vilgub üks kord 2 sekundi jooksul).
Kui väljalülitatud valverežiimis avada uksi,  ei juhtu midagi, välja arvatud juhiuks, mille 
avamisel LED-märgutuli vilgub kiiresti.  LED vilgub aeglasemalt (kord 4 sekundi jooksul) 
24 tunni pärast ja LED lõpetab vilkumise pärast 72 tundi.

Kui süsteem on valves ja avada juhiuks, alustab immobilaiser transpondervõtme 
otsimist  120 või 30 sekundi jooksul (funktsioon F1).  Kui transponder kaart või pult on 
leitud, siis immobilaiser lülitub välja, LED märgutuli kustub ja helisummer annab 2 korda 
märgusignaali. Automootor käivitub.
Vajutades puldi nuppu ühe korra, lülitub süsteem välja, helisummer annab märku 4 
korda ja LED märgutuli kustub.

Kui transponderpuldi patarei on 2.8V või alla selle, siis puldi märgutuli vilgub korra sekundis 
ja immobilaiseri deaktiveerimisel annab helisummer 8 korda heli, kui sa vajutad pulti 
immobilaiseri väljalülitamiseks autos.
Märkus: Kui patarei on vahetatud, siis palun vajutage üks kord kaugjuhtimispuldi nuppu, 
LED tuli puldil kustub ja ei vilgu enam pärast seda toimingut.

Vajutades 3 korda kiirelt puldi nuppu ja seejärel vajutades puldi nupu alla ja hoides seda 2 
sekundit, vilgub LED 1 korra aeglaselt, transponder on sisse lülitatud. Kui LED vilgub kaks 
korda aeglaselt, siis on transponder väljalülitatud. Kui transponder on sisselülitatud asendis, 
siis te ei pea puldi nuppu vajutama kui autosse sisenete, vaid immobilaiser tuleb 
automaatselt valveseisundist maha, kui olete tööraadiuses.

Kui vajutate puldi nuppu kaks korda kiirelt ja seejärel hoiate nuppu all vähemalt 2 sekundit, 
seadistate tööraadiust kas I, II, III, või IV astmele.
Punane LED vilgub 1 või 2 või 3 korda või 4 korda vastavalt: I või II või III või IV.
Märkus: vahemaa I on 1-2 meetrit,  II on 2-3 meetrit,  III on 3-4 meetrit ja IV on 4-5 meetrit.
Vastavalt kuidas klient soovib!

Kui sõiduki süüde on sisse lülitatud, siis immobilaiser otsib transpondervõtit 75 sekundi 
jooksul, kui võtit ei leita, läheb immobilaiser häirereziimi.

Pärast 30 sekundi möödumist kõlab helisignaal pidevalt ja immobilaiseri rakendab 
mootori käivitustakistuse (mootor seiskub)
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