
Auto valvesüsteemi „EUROSEC E50“ 
Kasutusjuhend 

„EUROSEC E50“ on kasaegne valvesüsteem, mis on ette nähtud kasutajatele, kes hindavad 
kvaliteeti ja oma aega. Süsteemil on ohutu dünaamiline kood ja EÜ nõuetele vastavad 
funktsioonid. „EUROSEC E50“ eelisteks on mitte ainult töökindel auto mootori blokeerimine, 
mis kaitseb autot ärandamise eest, vaid ka võimalus valvet välja lülitada muudetava PIN 
koodiga. Seega on lihtne vältida probleeme, mis on seotud puldi kaotamisega või selle patarei 
tühjenemisega, teel olles. 

1. SÜSTEEMIBLOKK 
Süsteemiblokk täidab valve põhifunktsioone. Seetõttu on oluline, et see oleks auto salongis 
hästi peidetud.. Peale süsteemibloki paigaldamist teostatakse kõik seaded ja uute pultide 
programmeerimine PIN koodi abil. Tootja hangib süsteemi juba seatud 4-kohalise PIN koodiga 
(joonis 1), mis on kantud identifitseerimiskleebisele, mis asub valvesüsteemil (joonis 2). 
Edaspidi on soovitav see PIN kood muuta hästi meeldejäävaks 4-kohaliseks numbriks ja see 
kirjutada üles, seda mitte hoides autos. PIN koodis ei soovitata kasutada sünniaega ega 
aadressi. 
 

                    
Joonis 1. PIN koodi asukoht                      Joonis 2. Identifitseerimiskleebise asukoht 

 
2. PULT 
üsteemi komplektis on kaks pulti. (Joonis 3, 4). Programmeerida saab kuni 5 pulti (p. 6.4). 
Need võivad olla eritüüpi. Puldi patareid soovitatakse vahetada iga 12 kuu järgi. Kõlbavad kõik 
23A tüüpi patareid (12 V). Kuigi puldi korpus kaitseb seal sees olevat elektroonikat vee eest, 
pulti vette panna on keelatud. 
 

 
           joonis 3. Kahenupuline pult                             joonis 4.Kolmenupuline pult 
 
3. PULDI NUPP  (VALVE SISSELÜLITAMINE) 
3.1 VALVE SISSELÜLITAMINE. hakkab vilkuma lühikeste sähvatustega. Valve on 

sisse lülitatud. Kui autol on kesklukustus, see lukustub. 
3.2 VALVE SISSELÜLITAMINE ILMA ANDURITA. Vajutage jahoidke all nuppu . 

Auto suunatuled vilguvad üks kord. 2 sekundi möödudes suunatuled hakkavad uuesti 
põlema. Vabastage nupp. Valve on sisse lülitatud, kuid andur, mis reageerib kere 
vibratsioonile või liikumisele salongis, on valvest välja lülitatud. Uksed, kapott ja 
pagasiluuk on valve all. 



3.3 SIGNALISEERIMISE VÄLJALÜLITAMINE. Valvesüsteem hakkab signalisee-
rima, kui valverežiimis avatakse auto uks, kapott või pagasiluuk, toimib vibratsiooni-
andur või salongis liikumisandur. Vajutage puldil nuppu  ja signaliseerimine lõpeb, 
kuigi valve jääb sisselülitatuks. Kui soovite, et valvesüsteem ei reageeriks vibratsioonile 
või mahuandurile kuni järgmise valvesse panemiseni, teostage p. 3.2 kirjeldatud 
toimingud. 

3.4 AKENDE JA LUUGI SULGEMINE VALVESSE PANEMISEL. Paigaldamisel 
saab “EUROSEC E50” ühendada nii, et et valve sisselülitamisel annab süsteem 40 
sekundilise impulsi, mis on ette nähtud automaatseks akende ja luugi sulgemiseks. Kui 
impulsi toime ajal vajutatakse nuppu , impulss katkestatakse. 

3.5 KESKLUKUSTUSE JUHTIMINE SISSELÜLITATUD MOOTORIGA. Kui auto 
uksed on kinni ja mootor on sisse lülitatud, siis peale esimest nupule  vajutamist 
kesklukustus lukustub ja peale järgmist vajutamist avaneb. Seeon mugav laste 
sõidutamisel või mootori soojendamisel. 

3.6 AUTOMAATNE USTE LUKUSTAMINE MOOTORI KÄIVITAMISEL. Autojuht 
tunneb ennast kindlamalt, kui mootori käivitamisel uksed automaatselt lukustuvad. 
Mootori väljalülitamisel uksed avanevad. Kui soovite uste automaatse lukustamise 
funktsiooni sisse- või välja lülitada, lülitage valve välja või lülitage mootor välja, vajutage 
samaaegselt nuppe  ja  ning hoidke all kuni lühikese helisignaalini. 

3.7 VALVE SISSELÜLITUSE KONTROLLIMINE. Vajutage puldil nuppu . Kui 
valve on sisse lülitatud, vilguvad suunatuled üks kord. 

3.8 OTSIMISFUNKTSIOON, UUDISHIMULIKE HOIATAMINE JA ABI KUTSU-
MINE. Kui valve on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all nuppu . Auto suunatuled 
vilguvad üks kord. 1,5 sekundi möödumisel lülitub sireen sisse. Seda funktsiooni saab 
kasutada auto otsimiseks suures parklas, uudishimulike hoiatamiseks või ohu korral 
ümbritsejate tähelepanu äratamiseks. 

4. PULDI NUPP  (VALVE VÄLJALÜLITAMINE) 
4.1 VALVE VÄLJALÜLITAMINE. Vajutage lühidalt puldi nuppu . Auto suunatuled 

vilguvad kaks korda ja valgusdiood lakkab vilkumast. Valve on välja lülitatud. Kui autol 
on kesklukustus, see avaneb. 

4.2 LISASEADMETE JUHTIMINE. Paigaldamisel saab „EUROSEC E50“ ühendada nii, 
et vajutamisel kauem kui 2 sekundit nupule  väljastab süsteem impulsi. Selle 
impulsi kestus võrdub nupu vajutamisajale. Impulss on ette nähtud kapoti või 
pagasiluugi elektromagnetilise luku juhtimiseks. 

5. GARAAŽIUSTE JUHTIMINE 
5.1 Kui Teie garaažiuste juhtimissüsteem ühildub CODEperfect valvesüsteemiga, saab 

neid juhtida sama puldiga, millega juhitakse auto valvesüsteemi. Selleks sobib kõige 
paremini kolmenupuline pult, mida saab programmeerida häiresignalisatsiooni. 
Vajutamisega nupule  Te avate või sulgete garaažiuksed. 

6. TEENENDUSREŽIIM 
6.1 TEENENDUSREŽIIMI LÜLITAMINE. Eriolukorraks (puldi kaotamisel, auto 

remondil) on süsteemil „EUROSEC E50“ spetsiaalne teenendusrežiim. 
Teenendusrežiimis valvesüsteem ei reageeri anduritele, ei blokeeri mootorit, ei 
signaliseeri, valgusdiood vilgub sagedalt. Teenendusrežiim lülitatakse sisse PIN 
koodiga. 

6.2 PIN KOODI SISESTAMINE. Avage auto uks ja lülitage süüde sisse. Lühikese pausi 
järel hakkab valgusdiood vilkuma kahekordsete sähvatustega. Lugege sähvatuste arvu 



kuni PIN koodi esimese numbri väärtuseni. Seejärel lühidalt lülitage süüde välja ja 
uuesti sisse. Nüüd lugege sähvatuste arvu PIN koodi teise numbri väärtuseni. Lülitage 
jälle süüde korraks välja ja sisse. Analoogselt sisestage PIN koodi kolmas ja neljas 
number. Kui kood on sisestatud õieti, vilgub valgusdiood 12 sekundit kolmekordsete 
sähvatustega ja seejärel hakkab sagedasti vilkuma. Kui Te tegite vea PIN koodi 
sisestamisel, lülitage süüde välja, sulgege uks, korrake punkti 6.2 algusest peale. 
Teenendusrežiim lülitatakse välja vajutamisega nupule . 

6.3 PIN KOODI MUUTMINE. Kasutaja saab muuta PIN koodi. Selleks on vaja: 
sisestada olemasolev PIN kood. Oodata 13 sekundit kuni valgusdiood hakkab 
sagedasti vilkuma. Analoogselt PIN koodi sisestamisele sisestada kahekohaline kood 
88. Selle koodi sisestamist kinnitavad lühike suunatulede sisselülitus. Sisestage kaks 
korda uus vajalik PIN kood 8 minuti jooksul üksteise järel. Kui mõlemal korral 
sisestatakse sama kood, fikseerib süsteem selle uue PIN koodina ning kinnitab seda 
suunatulede lühikese sisselülitamisega. 

6.4 PULTIDE PROGRAMMEERIMINE. Peale PIN koodi sisestamist vilgub valgus-
diood 12 sekundit kolmekordsete sähvatustega. Selle aja jooksul saab programmeerida 
pulti. Vajutage nuppe  ja  kahenupuliste pultide puhul või ,  ja  
kolmenupuliste pultide puhul. Hoidke neid all (umbes 4 sekundit) kuni valgusdioodi pika 
vilgutuseni. Esimene pult on programmeeritud, programmeerimisaeg pikeneb 12 
sekundit uue puldi programmeerimiseks. Peale esimese puldi programmeerimist kõik 
eelnevalt programmeeritud puldid kustutatakse mälust. 

6.5 INFORMATSIOON PROGRAMMEERITUD PULTIDEST. Kuna programmeerida 
saab 1 kuni 5 pulti, on „EUROSEC E50“ kasutajatel võimalus kontrollida program-
meeritud pultide arvu. Selleks on vaja valve välja lülitada, vajutada nupule  ja 
lugeda valgusdioodi vilkumiste arvu. Vilkumiste arv näitab programmeeritud pultide 
arvu. 

7. LISAFUNKTSIOONID 
7.1 SISEMINE IMMOBILAISER. Kui sisemise immobilaiseri funktsioon on aktiveeritud, 

siis iga kord peale süüte väljalülitamist hakkab valgusdiood 40 sekundi möödumisel 
pkkade sähvatustega vilkuma. Mootorit saab käivitada ainult peale vajutamist puldi 
nupule . Peale blokeeringu väljalülitamist lõpetab valgusdiood vilkumise. 

7.2 SISEMISE IMMOBILAISERI FUNKTSIOONI JUHTIMINE. Kui sisemise 
immobilaiseri funktsioon tekitab ebamugavusi, saab seda välja lülitada. Toimingute 
järjekord on järgmine: lülitatakse valve välja, lülitatakse süüde sisse, vajutatakse 
samaaegselt nuppe  ja  ja hoitakse neid 5 sekundit all kuni sireeni lühisignaalini. 
Kui on funktsiooni vaja uuesti sisse lülitada, toimige analoogselt. 

7.3 VALVE LÜLITUB SISSE AUTOMAATSELT, kui 30 sekundi jooksul peale selle 
väljalülitamist ei avata uksi, kapotti ega pagasiluuki ega käivitata mootorit. Uksed ei 
lukustu! Süsteemi saab programmeerida nii, et valve automaatsel sisselülitamisel 
uksed lukustuvad või automaatset valve sisselülitamist saab täielikult välja lülitada. 

7.4 PEALE VALVE SISSELÜLITAMIST SÜSTEEM teatud aja jooksul (tehaseseade 
5 sek., saab seada 45 sekundit) ei reageeri uste, kapoti ja pagasiluugi avamisele, aga 
samuti kere vibratsioonile ega mahuandurile. Kui peale valve sisselülitamist selle aja 
möödumisel sireenist kostub kolm signaali, on uks, kapott või pagasiluuk jäänud 
avatuks. Uksed lukustuvad! 

7.5 VALVE VÄLJALÜLITAMISEL AUTO LÜLITAB SUUNATULED SISSE 4 
korda, kui valve ajal süsteem signaliseeris. 

 



8. GARANTII 
8.1 „EUROSEC E50“ TOOTJA EGA MÜÜJA ei vastuta auto varguse eest. 
8.2 Valvesüsteemil „EUROSEC E50“ on 24 kuuline garantii. Garantii aega loetakse 

müügikuupäevast. Kui ostudokumente ei ole, loetakse garantii alguseks valmistamise 
kuupäev (see on toodud identifitseerimiskleebisel). Garantii ei kehti lõpplülititele, 
seisundiindikaatorile, puldi korpusele ja patareile. Garantii ei kehti, kui valvaesüsteemi 
on ümber tehtud, valesti paigaldatud, kasutatakse mittesihipäraselt, mehaaniliste, 
elektriliste ja teiste vigastuste puhul, millised ei ole seotud süsteemi tootmisde-
fektidega. 
Kui valvesüsteem riknes või täidab funktsioone valesti garantiiremondi või garan-
tiijärgselt, pöörduge paigaldaja poole. Praktika näitab, et enamikel juhtuidel toimib 
süsteem valesti ebaõige paigalduse tõttu või paigaldusdefektide tõttu. Tootja – firma 
„KODINIS RAKTAS“ ei anna konsultatsioone süsteemi paigaldamise ja kasutamise 
kohta. Täiendavat informatsiooni tootja kohta, toodete kohta ja vastuseid enamikele 
küsimustele leiate aadressil www.kodinis.lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kodinis.lt/

