
Süsteemi kirjeldus
KEETEC TS 50 on autoalarm 12 V toiteallikaga sõidukitele ning on ette nähtud auto uste, paga-
siruumi ja mootoriruumi valvesignalisatsiooniks. Nende volitamata avamisel annab süsteem häi-
ret visuaalselt (tulede abil) ja helisignaalina (sireeniga). Süsteem hõlmab ka sisseehitatud, regu-
leeritava tundlikkusega ultrahelisensorit, mis sõidukisse tungimisel reageerib häiresignaaliga. Kui 
autoalarm on aktiveeritud blokeerib süsteem automaatselt starteri vooluringi, et tõkestada auto 
volitamata käivitamist. Autoalarmi juhitakse kaugjuhtimispuldist, mis juhib ka kesklukustussüsteemi 
ja võimaldab programmeerida kuni 10 pulti või on juhitav auto enda algupärasest kaugjuhtimis-
puldist.

ALARMI PULTIDE NUPPUDE KIRJELDUS   

Pange tähele: Lock Check funktsioon hõlmab vaid RC Max pulte!

I. SÜSTEEMI JUHTIMINE AUTOALARMI PULTIDEST

ALARMI AKTIVEERIMINE
- vajutage nupule . Sireen teeb ühe piiksu või ei tee üldse. (vt programmeerimismenüüd F1).
- suunatuled vilguvad 1 kord, kesklukk läheb peale ja immobilaiser aktiveerub.
- 8…40 sekundi möödudes (vt programmeerimismenüüd F3) on süsteem aktiivne. LED diood-
 lamp vilgub aeglaselt. Kõik andurid on aktiveeritud. Kui 8...40 sekundi jooksul mõni andu-
 ritest käivitub, jätab süsteem selle anduri automaatselt tähelepanuta, kuni andur rahuneb.
- kui 8...40 sekundi jooksul on uksed või mootoriruum avatud, teeb sireen 4 piiksu. Kui paga-
  siruum on 8...40 sekundi jooksul avatud, teeb sireen 2 piiksu ja LED dioodlamp vilgub.
ALARMI DEAKTIVEERIMINE 
- vajutage nupule .
- sireen teeb 2 piiksu või ei tee üldse (vt programmeerimismenüüd F1). Kui sireen teeb 4 

piiksu pärast alarmi aktiveerimist, siis on alarm valvesoleku ajal käivitunud.
- suunatuled vilguvad 2 korda. Kui suunatuled vilguvad 4 korda, on alarm valvesoleku ajal 
  käivitunud.
- kesklukustus avaneb ja immobilaiser deaktiveerub.
- Kui valvesoleku ajal alarm käivitus, annab LED dioodlamp vilgutamiste arvuga märku sel-

lest, milline sensor häiret andis.
LED DIOODLAMBI MÄRGUANNE HÄIRE JÄREL
1 vilkumine - lisaandur  4 vilkumist - mootoriruum
2 vilkumist – ultrahelisensor 5 vilkumist - pagasiruum
3 vilkumist - uksekontaktid 6 vilkumist – süüde on sisse lülitatud
PAANIKA-ALARM HÄDAOLUKORRAS
- iga kord, kui vajutate nuppe ja       samaaegselt, kõlab sireen ja suunatuled vilgu-

vad 30 sekundi vältel.
 

paanika-alarmi saab deaktiveerida, vajutades nuppu      või      .  
Pange tähele: RC MOTO puldilt saab paanika-alarmi aktiveerida samal moel või vaju-
tades nupule       1 sekundi vältel 

KEETEC TS 100  AUTOALARM KASUTUSJUHENDET
SÕIDUKI OTSING
- Autoalarm peab olema aktiveeritud.  
- Vajutage nupule       - Sireen kõlab 1 kord ja suunatuled vilguvad 10 korda. 
- Vajutage nupule       auto otsingu lõpetamiseks ja alarmi väljalülitamiseks. 
Pange tähele: RC MOTO puldilt saab sõiduki otsingut aktiveerida samal moel 
või vajutades lühidalt nupule 
ÄRANDAMISVASTANE REŽIIM (F11 funktsioon sisse lülitatud)
- kui süüde on sees ja kõik uksed kinni, vajutage nuppudele       ja      samaaegselt (RC 
KEY puldil nuppe      ja      ) 1 sekundi vältel ning avage uks 8 sekundi jooksul. Nüüd on 
ärandamisvastane režiim aktiveeritud. Kui te ühtki ust 8 sekundi jooksul ei ava, ei aktiveeru 
ka ärandamisvastane režiim.

  
  

- pärast viimase ukse sulgemist algab 30 sekundi ajaloendus. LED dioodlamp vilgub kiirelt.
- 30 sekundi möödudes piiksub sireen iga 2 sekundi järel. 20 sekundi pärast kõlab sireen 
pidevalt ning suunatuled vilguvad, kuni süüde välja lülitatakse. Immobilaiseri vooluring 
katkestatakse.
- ärandamisvastast režiimi saab deaktiveerida nuppude      ja     samaaegse vajutamisega 
(vajutage      ja      RC KEY puldil) 1 sekundi vältel või samamoodi, nagu paanika-alarmi 
aktiveerimisel.

  
  

KAHETSOONILINE LISAANDUR
- sireen kõlab ja suunatuled vilguvad 1 kord, kui anduri esimene tsoon käivitatud.
- alarm aktiveerub, kui teine tsoon on käivitatud. Sireen kõlab 30 sekundit ja suunatuled 
 vilguvad samuti 30 sekundit. Lisaanduri käivitatud alarmide maksimaalne hulk valves-
 oleku jooksul on 8 korda.
AVATUD PAGASIRUUM 
- vajutage nupule       (RC KEY puldil nupule     ) 1 sekundi vältel. Väljundus avatud paga-
siruumi jaoks (300 mA) aktiveerub 0,5 sekundiks.

  

- pagasiruumi avamisel eirab süsteem ultrahelisensorit, lisaandurit ja pagasiruumi sisendit. 
4 sekundi möödudes pagasiruumi sulgemisest hakkab süsteem neid sisendeid uuesti val-
vama.
„LOCK CHECK“ FUNKTSIOON (RC MAX)
See funktsioon võimaldab kontrollida, millist nuppu viimati vajutati. Lukustamise ja avamise 
nuppe saab kontrollida ning kasutaja näeb, kas ta pani auto lukku või ei. Lock Check 
funktsioon on valikuline ja pole tehaseseadistusena aktiivne.

Funktsiooni saab aktiveerida vajutades ja hoides nuppe      ja      2 sekundi vältel. Lukus-
tamise ja avamise sümbolid vilguvad 1 kord, funktsioon on aktiveeritud. Deaktiveerimiseks 
korrake sama ja sümbolid vilguvad 2 korda.  Kui funktsioon on aktiivne, saate kontrollida, 
millist nuppu vajutati viimati, vajutades lühidalt nuppu       . Seejärel süttib kas lukustuse 
või avamise sümbol u 0,8 sekundiks sõltuvalt sellest, millist nuppu viimati vajutati.
Hoiatus: LOCK CHECK funktsioon lühendab patarei eluiga.

TÜHJENEVA PATAREI MÄRGUANNE RC MAX PULDIL
Kui patarei märgutuli vilgub sõiduki lukustamisel või avamisel sinisena, on puldi patarei 
tühjenemas ja tuleb asendada uuega.
TASKULAMBI FUNKTSIOON RC MAX JA RC LINE PULDIL
Vajutades pultidel RC MAX ja RC METAL nuppu       või RC LINE puldil nuppu       kauem 
kui 1 sekund, süttib puldi eesosas paiknev võimas LED valgusti. Kui vajutate sama nuppu 
edasi, lülitub LED sisse ja pärast kindlaksmääratud aja möödumist kustub. Seda isegi siis, 
kui ikka veel nuppu vajutatuna hoiate (ainult puldil RC MAX). Aega, kaua LED põleb, saab 
kindlaks määrata (ainult RC MAX puldil).

 
 

LED VALGUSTI PÕLEMISE SEADISTUSED (RC MAX)
LED valgusti põlemist saab reguleerida vahemikus 1...30 sekundit või piiranguta. Vajutage 
nuppe     ja      1 sekundi vältel. Punane LED tuluke vilgub 3 sekundit. 3 sekundi möödudes 
hakkab LED tuluke vilkuma 1 sekundi intervalliga. Vajutage nuppu      täpselt nii kaua, kui te 
soovite, et LED valgusti põleks (maksimaalselt 30 s). Kui te ühtki nuppu ei vajuta, on valgusti 
põlemisaeg piiranguta. 30 sekundi möödudes lõpeb programmeerimise aeg automaatselt.

 

KESKLUKUSTUSE SULGEMINE KUI SÜÜDE ON SEES
- kui süüde on sees, vajutage nupule     ja kesklukustus lukustab uksed. 
- nupu      vajutusega avab kesklukustus uksed. 
KESKLUKUSTUSE AUTOM. SULGEMINE KUI SÜÜDE ON SEES
Kui see funktsioon on aktiveeritud, lukustab süsteem automaatselt keskluku 20 sekundi möö-
dumisel süüte sisselülitamisest. Süüte väljalülitamisel avab kesklukustus uksed. CAN BUS 
ühendusega saab seda funktsiooni lisaks siduda sõidukiiruse 5 km/h ületamisega. 
AUTOMAATNE REAKTIVEERIMINE
- kui te ei lülita süüdet sisse ega ava ust autoalarmi deaktiveerimise järel, aktiveerib süsteem 
ennast uuesti 30 sekundi möödudes. Kui funktsioon F16 on aktiivne, lukustub kesklukk 
reaktiveerimise järel.

AUTOM. AKTIVEERUMINE VIIMASE UKSE SULGEMISE JÄREL
- autoalarm aktiveerub automaatselt 30 sekundit pärast süüte väljalülitamist ja viimase ukse 
sulgemist. Kui funktsioon F16 on aktiivne, lukustab süsteem kesklukusüsteemi aktiveerumise 
järel.
- kui avate ukse 30 sekundi jooksul pärast viimase ukse sulgemist, aktiveerub autoalarm taas 
30 sekundi möödumisel viimase ukse sulgemisest.
ALARMI MÄLU
- pärast toiteallikast lahtiühendamist jääb autoalarm samasse olekusse nagu see oli enne 
lahtiühendamist.

NUPP FUNKTSIOON TINGIMUSED
a: süsteemi aktiveerumine ja keskluku sulgemine

b: sõiduki otsing helisignaali järgi
c: alarmi tühistamine
d: keskluku sulgemine

deaktiveeritud süsteem

aktiveeritud süsteem
alarm vallandunud
süüde sisse lülitatud

2x   kuni 3sekundit ultrahelisensori vahelejätmine
süüde väljas, deaktiveeritud
süsteem

3x   kuni 3sekundit lisa- ja ultrahelisensori vahelejätmine
süüde väljas, deaktiveeritud
süsteem

a: süsteemi deaktiveerimine
b: keskluku avamine
c: alarmi tühistamine

aktiveeritud süsteem
süüde sees
alarm vallandunud

 1sekund pagasiruum lahti süüde väljas

1sekund pagasiruum lahti süüde väljas (ainult RC KEY) 

 + hädaolukorra paanika-alarm igal ajal

+ 1sekund
a: ärandamisvastane režiim
b: ärandamisvastase režiimi tühistamine

süüde sees
aktiveeritud ärandamisvastane režiim

 + 1sekund
a: ärandamisvastane režiim
b: ärandamisvastase režiimi tühistamine

süüde sees
aktiveeritud ärandamisvastane režiim
(ainult RC KEY) 

+  2 sekundit
a: „LOCK CHECK“ funktsiooni sisselülitamine
b: „LOCK CHECK“ funktsiooni väljalülitamine

„LOCK CHECK“ on välja lülitatud
„LOCK CHECK“ on sisse lülitatud

„LOCK CHECK“ funktsiooni aktiveerimine (viimati-
vajutatud nupu kontrollimine puldilt)

igal ajal (ainult RC MAX) 

 kauem kui 
1 sekund

puldi eesosas asuva LED taskulambi sisselülitamine
igal ajal (RC MAX, RC MET AL)

  kauem kui 
1 sekund

puldi eesosas asuva LED taskulambi sisselülitamine
igal ajal (RC LINE)

 + 
LED taskulambi põlemise kestvuse seadistamine 
nupuvajutusega igal ajal (ainult RC MAX)

sõiduki otsing igal ajal (ainult RC MOTO)

 1sekund hädaolukorra paanika-alarm igal ajal (ainult RC MOTO)

IMMOBILAISER
Autoalarmi sisselülitamise järel on immobilaiseri vooluring ja väljundus aktiivne seni, kuni 
alarm välja lülitatakse.
IMMOBILAISERI AUTOMAATNE AKTIVEERIMINE
- kui sisse on lülitatud funktsioon (F12) aktiveerub immobilaiseri vooluring automaatselt 5 
minuti möödumisel süüte väljalülitamisest. Immobilaiseri voolurig deaktiveeritakse luku ava-
mise nupuga samal moel nagu paanika-alarmi deaktiveerimisel.
AUTOMAATNE AKTIVEERUMINE PÄRAST KÄIVITUNUD ALARMI
- alarmi käivitumisel kõlab sireen 30 sekundi vältel. Pärast seda jääb süsteem endiselt valve 
alla. Kui alarmi käivitanud sisendit 30 sekundi möödudes uuesti häiritakse, ignoreerib süs-
teem seda automaatselt, kuni sisend rahuneb.
SIREEN JA SUUNATULED ALARMI KÄIVITUMISEL
Kui alarm on valvelolekus ja käivitub mingi sisendi mõjul, kõlab sireen ja suunatuled vilgu-
vad 30 sekundi vältel. Alarmi käivitumist uksekontakti, mootoriruumi-kontakti, pagasiruumi 
kontakti või löögisensori tõttu saab korrata 8 korda. Alarmi mahavõtmise ja uuesti aktivee-
rimise järel saab neidsamu sisendeid uuesti 8 korda häire andmisel kasutada. Alarmi, mis 
käivitub süüte sisselülitamisel, saab korrata lõpmatu arv kordi. Sireen kõlab, kuni süüde 
sisse lülitatakse.

II. PULTIDE PROGRAMMEERIMINE

Pange tähele: Alarmseadme TS 100 pult töötab sagedusalas 433,92 MHz.
Küsige vastavustunnistust seadme edasimüüja käest.

III. SÜSTEEMI JUHTIMINE AUTO ORIGINAALPULDIST
ALARMI AKTIVEERIMINE

 

ALARMI DEAKTIVEERIMINE
- 

1 vilkumine - lisaandur 4 vilkumist - mootoriruum
2 vilkumist - ultrahelisensor 5 vilkumist - pagasiruum
3 vilkumist- uksekontaktid 6 vilkumist – süüdet on sisse lülitatud

PAANIKA-ALARM HÄDAOLUKORRAS
Kui vajutate originaalpuldi lukustusnuppu 3 korda 5 sekundi jooksul, aktiveerub paanika-
alarm. Sireen kõlab ja suunatuled vilguvad 30 sekundit.
Alarmi saab välja lülitada mistahes nupu vajutusega puldil.

IV. HOOLDUSE REŽIIM

HOOLDUSREŽIIMI DEAKTIVEERIMINE
Lülitage süüde sisse ja vajutage hooldusnupule 8 sekundi jooksul 2 korda. Lülitage süüde välja. 
Sireen kõlab 2 korda ja LED kustub. Hooldusrežiim deaktiveeritakse.

V. PIN KOODI MUUTMINE

VI. DEAKTIVEERIMINE HÄDAOLUKORRAS

1. Lülitage süüde sisse ja vajutage hooldusnupule 8 sekundi jooksul 5 korda. Lülitage 
süüde välja. Kui turvarežiim pole aktiivne, piiksub sireen 5 korda, süsteem on nüüd 
programmeerimisrežiimil ja LED märgutuli hakkab vilkuma. Aktiveeritud turvarežiimis 
(funktsioon F19) sisestage 4 numbrist koosnev PIN kood. LED märgutuli hakkab aeglaselt 
vilkuma.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on esimese numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on teise numbri väärtus PIN koodist, vajutage 
1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on kolmanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on neljanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule.
Kui sisestasite PIN koodi õigesti, kõlab sireen 5 korda ning nüüd sisenete 
programmeerimisrežiimi. LED märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.
2. Vajutage ükskõik mis nuppu puldil 5 sekundi jooksul. Kui te seda ei tee või kui süüde 
sisse lülitatakse, lõpetab süsteem programmeerimise automaatselt.
3. Sireen kinnitab programmeerimisfaasi lühikese piiksuga. Sõltuvalt sellest, millist 
kontrollerit programmeeriti, teeb ka sireen vastava arvu piikse. Esimese puldi edukast 
programmeerimisest antakse märku ühe piiksuga, teise puldi omast kahe piiksuga jne.
4. Kui soovite programmeerida uut pulti, tuleb kõik süsteemi olemasolevad puldid ümber 
programmeerida.
5. Süsteem võimaldab programmeerida kuni 10 pulti. Uute pultide programmeerimisel 
kustutab süsteem eelnevalt programmeeritud pultide andmed.

- Vajutage sõiduki originaalpuldi lukustusnuppu ühel korral.
- Sireen kõlab 1 kord või üldse mitte (vastavalt süsteemi seadistustele).
- Suunatuled vilguvad 1 kord või sama palju kordi nagu siis, kui lukustate autot originaal-
puldist.
- Kesklukk läheb peale, alarm aktiveerub ja immobilaiseri vooluring aktiveeritakse süüte 
sisselülitamisel.
- 8…40 sekundi möödudes (vastavalt seadistustele) on süsteem aktiivne. LED dioodlamp 
vilgub aeglaselt. Kõik sensorid on aktiveeritud. Kui mõnda sensoritest häiritakse 8…40 
sekundi sees, kõlab sireen 2 korda ja süsteem jätab selle anduri automaatselt tähelepa-
nuta, kuni andurit enam ei häirita.
- Kui mõnda ustest või mootoriruumi avatakse 8…40 sekundi jooksul, kõlab sireen 4 
korda. Kui avatakse pagasiruum, kõlab sireen 2 korda.

- Vajutage sõiduki originaalpuldi avamisnuppu.
- Sireen kõlab 1 kord või üldse mitte (vastavalt süsteemi seadistustele). Kui sireen kõlab 4 
korda, on alarm valvesoleku ajal käivitunud.
- Suunatuled vilguvad 2 korda või sama palju kordi nagu siis, kui lukustate autot originaal-
puldist. Kui suunatuled vilguvad alarmi mahavõtmisel 4 korda, on alarm valvesoleku ajal 
käivitunud.
- Kesklukk avaneb, alarm deaktiveeritakse ja immobilaiseri vooluring sulgub.
- LED dioodlamp kustub. Kui valvesoleku ajal alarm käivitus, annab LED dioodlamp 
vilgutamiste arvuga märku sellest, milline sisend häiret andis.

1. Lülitage süüde sisse ja vajutage teenindusnupule 8 sekundi jooksul 2 korda.
2. Lülitage süüde välja. Kui turvarežiim pole aktiivne, piiksub sireen 2x korda, LED 
dioodlamp põleb püsivalt. Aktiveeritakse hooldusrežiim. Kui turvarežiim (F19) on aktiivne, 
hakkab LED dioodlamp aeglaselt vilkuma.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on esimese numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on teise numbri väärtus PIN koodist, vajutage 
1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on kolmanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on neljanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule.
Kui sisestasite PIN koodi õigesti, kõlab sireen 2x korda ning LED dioodlamp põleb püsivalt. 
Aktiveeritakse hooldusrežiim.

1. Lülitage süüde sisse ja vajutage hooldusnupule 10 sekundi jooksul 10 korda.
2. Lülitage süüde välja. Kui turvarežiim pole aktiivne, olete nüüd PIN koodi programmeeri-
mise menüüs. Aktiveeritud turvarežiimis (funktsioon F19) sisestage 4 numbrist koosnev PIN 
kood. LED dioodlamp vilgub aeglaselt.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on esimese numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on teise numbri väärtus PIN koodist, vajutage 
1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on kolmanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on neljanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. Kui sisestasite PIN koodi õigesti, kõlab sireen 1 kord ning 
LED dioodlamp kustub. Nüüd olete PIN koodi programmeerimismenüüs.
3. Vajutage hooldusnupule. LED hakkab aeglaselt vilkuma ja saate uue PIN koodi sisestada.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on uus esimese numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. Uue PIN koodi esimene number on salvestatud. LED 
märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on uus teise numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. Uue PIN koodi teine number on salvestatud. LED 
märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on uus kolmanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. Uue PIN koodi kolmas number on salvestatud. LED 
märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on uus neljanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. Uue PIN koodi neljas number on salvestatud. LED 
märgutuli vilgub jälle.
- 5 sekundit pärast neljanda numbri sisestamist esitab LED dioodlamp automaatselt uue 
PIN koodi vastava arvu vilkumistega. Esimese numbri esitamise järel teeb vilkumine 2 
sekundit pausi, esitab teise numbri, teeb 2 sekundit pausi jne.
4. Lülitage süüde sisse või 10 sekundit pärast uue PIN koodi näitamist vilkumisena lõpetab 
süsteem automaatselt uue PIN koodi seadmise.

1. Avage juhipoolne uks ja lülitage süüde sisse.
2. Vajutage hooldusnupule nii mitu korda, milline on PIN koodi esimese numbri väärtus, 10 
sekundi jooksul ja lülitage süüde välja. Kui turvarežiim on välja lülitatud, piiksub sireen 2 korda, 
suunatuled vilguvad 2 korda ja süsteem on deaktiveeritud. Aktiveeritud turvarežiimis (funktsioon 
F19) sisestage neljast numbrist koosnev PIN kood. LED märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on esimese numbri väärtus PIN koodist, vajutage 
1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on teise numbri väärtus PIN koodist, vajutage 1 
kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on kolmanda numbri väärtus PIN koodist, 
vajutage 1 kord hooldusnupule. LED märgutuli vilgub jälle.
- kui LED on vilkunud nii palju kordi, milline on neljanda numbri väärtus PIN koodist, vajutage 
1 kord hooldusnupule.
Kui sisestasite PIN koodi õigesti, kõlab sireen 2 korda ning suunatuled vilguvad samuti 2 
korda. Süsteem on nüüd deaktiveeritud.


