
Įėjimas į programavimą 

Įvesti montuotojo PIN KODĄ 

 

 

1 x paspaudimas 2 x paspaudimai 4 x paspaudimai 5 x paspaudimai 6 x paspaudimai 10 x paspaudimai 
Automobilio parinkimas 

iš sąrašo 
Bloko parametrų  

keitimas 

PIN KODŲ 

keitimas 

Programos numerio 

patikra 

Valdymo impulsų 

apmokymas 

Gamyklinių parametrų 

atstatymas 

 

Punktas nr.: 1.1 Punktas nr.: 1.2 Punktas nr.: 1.4 Punktas nr.: 1.5  Punktas nr.: 1.10 

Įvedam: 

1 skaičius programos nr. 

2 skaičius programos nr. 

 

 

 

Automatiškas išėjimas iš 

programavimo 

Įvedam: 

Parametro numeris. 

1 skaičius parametro nr. 

2 skaičius parametro nr. 

Parametrą įjungti: 

   1 paspaudimas 

Parametrą išjungti: 

    2 paspaudimai 

Įvedam: 

1 paspaudimas 
Montuotojo PIN‘as 

2 paspaudimai 
Avarinio atjungimo PIN‘as 

3 paspaudimai 
Prieš užpuolimo ir imobily-

zerio PIN‘as 

Nuskaitome: 

LED‘ žybsniai- pirmas 

skaičius prog. nr. 

3 sek. pertrauka 

LED‘ žybsniai- antras 

skaičius prog. nr. 

 

 LED‘o žybsnis patvirtina 

kad sistema „ nunulinta“ 

į gamyklinius paramet-

rus. 

 

 

Automatiškas išėjimas iš 

programavimo.  

 

 

                                     Violetinis            Blokuojantys įėjimai Sistemos blokas. Geltonas laidas. Durų įėjimas 

                           ( įėjimas išjungiantis signalizaciją)   
 

                                  Geltonas / žalias  

                             ( įėjimas įjungiantis signalizaciją) Automobilio Automobilio  

 kompiuteris kompiuteris  

                     X X 
                                     ( Jėginiai varikliuko  laidai) 
 

  Gamyklinė automobilio Durų Durų 
                 Pajungti prie blokuojančių įėjimų instaliacija galinis                             galinis 
  išjungėjas išjungėjas 

 Jungiklis vairuotojo 

                                                 duryse 

  

  

  

 

                  1 pvz. Standartinis sistemos pajungimas 2 pvz. : Blokuojančių įėjimų pajungimas. 3 pvz.: Durų galinių išjungėjų pajungimas  

Gamyklinis radijo 

bangomis valdomas 

centrinio užrakto 

blokas 

   

 



 

 

Dėmesio: Jungtis su juodu tašku tinka tik apsaugos blokui su juodu tašku.     AMPIO BP pajungimo schema. 

 

 

 
        Žalias  Degimas ( + ant laido ir užvedus automobilį) Juodas.....................masė  

 

        Baltas  Specialus įėjimas ( Galimas įėjimo konfigūravimas)              Juodas – raudonas.............LED‘as 

 

 Geltonas   Automobilio durų galiniai išjungėjai.                                                                        Rudas............................( + ) Sirena 

  

 Rožinis. Įėjimas išjungiantis apsaugą.   Mėlynas  ..........  ( + ) 12V Posūkiai 
 Jungti prie jėginio variklio laido ant kurio atsiranda (+)  
          nuimant apsaugos sistemą.                                                                                                                                 Raudonas.......( + ) 12V Maitinimas 

 

        Pilkas / raudonas. Įėjimas įjungiantis apsaugą                                                                                                Mėlynas  ...........  ( + ) 12V Posūkiai 
        Jungti prie jėginio variklio laido ant kurio atsiranda (+) 

        priduodant apsaugos sistemą. 

 

                                                                                                                                                                      Pilkas .... lygiagretus posūkių valdymas 
                                                                                                                                                            Veikiant signalizacijai paduodamas ( - ) max 200mA 

       Jungiamas prie avarinio posūkių mygtuko 
                                                  Geltonas / Žalias                                                                                                                     
                                                                                                                                                                          Violetinis...centrinio valdymo atidarymo impulsas 

                                                        Pilkas / geltonas                                                                                    Paduodamas (-)max.200mA impulsas nuimant apsaugą 

 

          Serviso mygtukas                                                                                                                                Oranžinis...centrinio valdymo uždarymo impulsas 

                                                                Juodas / raudonas                                                                     Paduodamas (-)max.200mA impulsas priduodant apsaugą 

                                   Juodas 

              Plonas juodas.... ( - ) pridavus signalizaciją 

 Plonas Raudonas...daviklių maitinimas +12V        Įjungiamas masinis (-) signalas pridavus apsaugą ( max.200mA)  

 

              Plonas Žalias....papildomo daviklio įspėjimo zona                                                                      Plonas baltas.... papildomo daviklio pagrindinė zona 

Blokuojantys įėjimai 
Blokuoja signalizacijos   

įjungimą / išjungimą  


