
LIHTSUSTATUD EL VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesolevaga deklareerib Meta System S.p.A., et käesolev raadioseade juhtpult 
M2500RK vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

Raadioseade töötab sagedusel:
433,05 MHz - 434,79 MHz <10mW e.i.r.p.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav veebiaadressil: https://docs.
metasystem.it .

PAIGALDAMISSERTIFIKAAT                                                                  Täidab paigaldaja!                                                              

Mina, allakirjutanu ....................................................................................  kutseline paigaldaja, tõendan, 

et olen paigaldanud allpool kirjeldatud sõiduki immobilaiseri tootja antud paigaldusjuhendi kohaselt.

Sõiduki kirjeldus

Mark ja mudel:

VIN kood või reg. nr.:

Immobilaiseri kirjeldus

Mark ja mudel: Meta M43  

Paigaldusfi rma:

Kuupäev:

TempelAllkiri:

Tähelepanu! Süsteemi mistahes ümberehitus või täiendamine peab vastama õigusak-
tidega kehtestatud nõuetele, vastasel juhul kaotab paigaldamissertifi kaat automaatselt 
kehtivuse. 
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Meta M43 immobilaiseri kasutamisjuhend

Meta M43 kontaktivaba immobilaiser kaitseb autot nii võtmete varguse kui Keyless 
võtme nn signaali pikendamise (retranslatisooni) eest takistades mõlemal juhul mootori 
käivitamise blokeerides kuni kaks käivitamiseks vajalikku elektiahelat. 

Komplekti kuulub:

- juhtplokk 1 tk - distantspult 2 tk - elektrooniline võti 
koos pesaga 1 tk - akna tuluke 1 tk

Distantspult
Meta M43 immobilaiserit juhitakse distantspuldiga. 
Komplekti kuulub 2 pulti. Puldil on nupp ning selle 
all tuluke mis süttides on läbi pool-läbipaistva nupu 
näha.

Puldi saab kinnitada võtmerõnga külge või klambriga näiteks tasku või koti külge. 
Klamber kinnitub kruviga ja on äravõetav.

     
Distantspult saadab pidevalt signaale millest annab märku puldi nuppu all oleva tu-
lukese vilkumine iga 3 sekundi tagant. Uuel puldil on patarei tühjenemise vältimiseks 
pideva saatmise režiim välja lülitatud. 
Pideva saatmise režiimi sisselülitamiseks toimi järgnevalt:
-  Vajuta distantspuldi nupp alla ning hoia see all: umbes 5 sek. pärast nupu all 

olev tuluke vigatab korra ning seejärel veel 5 sek. pärast jääb pidevalt põlema.
-  Vabasta puldi nupp: tuluke vilgub kiiresti 4 -5 sekundit ning kustub.
Nüüd on puldi pideva saatmise režiim sisselülitatud millest annab märku puldi nupu all 
oleva tulukese vilkumine iga 3 sekundi tagant. 
Pideva saatmise väljalülitamiseks tuleb patarei välja võtta ja tagasi panna nagu kirjel-
datud patarei vahetuse juures. Kui distantspult pidevalt ei saada on immobilaiserit siiski 
võimalik käsitsi välja lülitada nagu kirjeldatud tagapool.

Nupp

Tuluke
nupu all

Immobilaiseri sisselülitumine
Meta M43 immobilaiser lülitub automaatselt sisse kui peale süütevoolu väljakeeramist 
ei ole distantspulti olnud  20 sek. jooksul juhtploki vastuvõturaadiuses (max. 5 - 15m). 
Kui immobilaiser on sisselülitatud vilgub akna tuluke ning sõiduk ei käivitu.

Immobilaiseri väljalülitamine
Automaatne väljalülitamine
1. Ava juhiuks, akna tuluke vilgub andes märku, et süsteem on sisselülitatud.
2. Peale ukse avamist aga ka peale süütevoolu sisselülitamist ootab immobilaiser 20 
sekundi jooksul distantskaardi koodi, kui kood võetakse vastu siis tuluke kustub.
3. Käivita auto. 

Käsitsi väljalülitamine
Kui immobilaiser ei lülitunud automaatselt välja mida võib juhtuda näiteks kui piirkon-
nas on raadiohäireid aga ka kui automaatse saatmise režiim ei ole sisselülitatud siis 
tuleb immobilaiser käsitsi välja lülitada:
1. Sisene autosse, akna tuluke vilgub andes märku, et süsteem on sisselülitatud.
2. Lülita sisse süütevool kas keerates süütevõtit või vajutades start nuppu 2 korda ilma 
pedaale vajutamata: akna tuluke hakkab pidevalt põlema.
3. Vajuta distantspuldi nuppu, akna tuluke vilgub kaks korda ning kustub.  
4. Käivita auto.

Kui distantspuldi patarei tühjeneb
Puldil on üks CR2032 patarei mis peab vastu 1 -  2 aastat. Kui 
puldi patarei tühjeneb lülita immobilaiser elektroonilise võtmega 
välja surudes võti peasse: akna tuluke kustub. Elektroonilise 
võtmega saab immobilaiseri ka sisse lülitada millest annab mär-
ku vilkuma hakkav akna tuluke.  

Patarei vahetuseks toimi järgnevalt:
1. Ava puldi korpus, vajadusel eemalda enne klamber mis kinnitub kruviga.
2. Paigalda uus CR2032 patarei “+” poolus üleval ja “-” trükkplaadi pool.
3. Sule korpus.
4. Mine autosse ja lülita sisse süütevool: akna tuluke jääb pidevalt põlema.
5. Oota 5 sekundit ja vajuta distanstpuldi nuppu 2-3 korda kuni akna tuluke 

kustub: pult on sünkroniseeritud.
6. Kui pult võetakse kohe kasutusse tuleb eelpool kirjeldatud viisil lülitada pideva 

saatmise režiim sisse.

Tähelepanu!
Hoia immobilaiseri distanstspulti auto võtmetest eraldi muidu ei kaitse 
see autot võtmete varguse korral.

 


