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1. Élesítés 
Ha minden ajtó (csomagtér és motortér is) be van csukva, nyomja meg az élesítés gombot egyszer, a sziréna 
megszólal, az index egyszer felvillan, az ajtók bezárnak, az ablakok bezáródnak (elektromos ablak és ablakemelő 
modul esetén) 30 másodpercen belül, a LED visszajelző 5 másodperc múlva elkezd villogni, így jelezve, hogy a 
rendszer éles. A rendszer programozható, hogy 30 vagy 5 másodperces késleltetés (lásd.: programozás 2. pont) 

legyen az ajtók zárása esetén. Ha valamelyik ajtó nem jól van becsukva és élesíti a rendszert, akkor öt másodperc 
múlva a sziréna háromszor szólal meg, az index háromszor villan fel, rendszer pedig 30 másodperc után élesedik.  
Megjegyzés: ha megnyomja az élesítés gombot, akkor a riasztást leállítja és a rendszer továbbra is éles marad. 
2. Néma élesítés 
Nyomja meg egyszer a néma élesítés gombot (ha minden ajtó csukva), ekkor az index egyszer felvillan, az ajtók 
zárnak, az ablakok 30 másodpercen belül zárnak (a szenzor ezután érhető el) és a LED 5 másodpercen belül 
elkezd villogni, hogy jelezze, a rendszer élesedett.  

Megjegyzés: ha megnyomja a néma élesítés gombot, akkor a riasztást leállítja és a rendszer továbbra is éles 
marad. 

3. Hatástalanítás 
Nyomja meg a hatástalanítás gombot egyszer, a sziréna kétszer megszólal (kivéve néma módban), az index 
kétszer felvillan, az ajtók kinyílnak és a LED visszajelző kikapcsol. Ha a sziréna háromszor szólal meg és az index 
is háromszor villan fel, akkor a rendszer riasztott, amíg Ön távol volt. A LED villogása alapján megállapítható, hogy 

melyik zónában történt a riasztás. 
4. Védelem élesített rendszer alatt 

a. Ha a rendszer kismértékű ütést érzékel, akkor a sziréna ötször megszólal, az index ötször felvillan, hogy 
elriassza az ütés okozóját. 
b. Ha a rendszer 10 másodpercen belül ismételten ütést érzékel, akkor a sziréna 30 másodpercig szól és 
addig az index is villog.  
c. Ha a rendszer ajtónyitást vagy motorindítást érzékel, akkor azonnal megszólal a riasztó és 30 másodpercig 

riaszt. A riasztás leállása vagy leállítása után is élesített módban marad. Ha egy zóna folyamatos riasztást 
érzékel, akkor a rendszer nyolcszor riaszt és átugorja ezt a zónát az újraélesedéshez. 
 
 



5. Hatástalanítás kulccsal 
Ha a távirányító elveszne vagy megsérülne, gyújtáson tartsa lenyomva a szervizgombot öt másodpercig, a 
rendszer hatástalanodik, az újraélesedés és passzív riasztás üzemmód is kikapcsol. A funkciók ismételt 
bekapcsolásához nyomja meg a hatástalanítás gombot. 
6. Ütésérzékelő kikapcsolása 
Élesített üzemmódban tartsa lenyomva az élesítés és hatástalanítás gombokat 3 másodpercig, a sziréna háromszor 

megszólal, az ütésérzékelő riasztását ilyenkor a készülék figyelmen kívül hagyja. Nyomja meg újra a gombot, a 

sziréna kétszer megszólal, hogy jelezze, kilépett a funkcióból. 
7. Csomagtér nyitás 
Nyomja meg a csomagtér nyitás gombot vagy tartsa lenyomva a hatástalanítás gombot két másodpercig. 
8. Autókeresés 
Élesített módban nyomja meg az élesítés gombot egyszer, a sziréna ötször megszólal és az index is felvillan 
ötször, így jelezve az autó helyzetét. 
9. Néma autókeresés 

Élesített módban nyomja le a néma élesítés gombot egyszer, az index ötször felvillan, de a sziréna nem szólal 
meg. 
10.  Figyelmeztetés 
Élesített módban, ha az látja, hogy valaki megpróbálja ellopni az autót, akkor nyomja meg az élesítés gombot két 
másodpercig, az index elkezd villogni és a sziréna folyamatosan szól, hogy elriassza a tolvajt. Ez a funkció 
segítségkérésként is használható, amikor olyan szituációval találkozik. A riasztás kikapcsolásához nyomja le újra a 
gombot. 

11.  Rablásgátlás 
Ha vezetés közben valaki megpróbálná ellopni az autót, nyomja meg a néma riasztás gombot (hatótávon belül), az 
index elkezd gyorsan villogni, nyomja meg újra a gombot, a LED villog, 15 másodperc után a sziréna megszólal, 

10 másodpercig szól és az index is villog. Miután a sziréna elnémul, a motor is leáll (Relé beszerelése esetén). 
Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy kilépjen a funkcióból. 
12.  Előre beállított rablásgátlás 

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 2. pont). Ha egy veszélyes 
helyen vezet, akkor beléphet az előre beállított rablásgátlás módba. Vezetés közben tartsa lenyomva az élesítés és 
hatástalanítás gombokat két másodpercig, a sziréna egyszer megszólal, a LED elkezd lassan villogni, hogy jelezze: 
a funkció éles. Ebben az esetben, ha valaki megpróbál bejutni az autóba, akkor a LED elkezd gyorsan villogni és 3 
másodperc múlva a motor lezár és a sziréna folyamatosan szól. Nyomja meg újra a gombokat, a sziréna kétszer 
megszólal és a LED kikapcsol, hogy jelezze: kilépett a módból. 
13.  Nyitott ajtó figyelmeztetés 

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Amikor leáll az 
autóval és kinyitja valamelyik ajtót, akkor az index tízszer felvillan, hogy figyelmeztesse a többi autóst.  
14.  Automata központi zár 
Programozással beállítható, hogy az ajtókat kettő vagy tizenöt másodperc után zárja be (lásd: programozás 1. 
pont).Megjegyzés: Amikor valaki kiszáll az autóból, ha megnyomja a fékpedált és becsukja az ajtót, akkor a 
második fékre lépéskor az ajtók bezáródnak. 
15. Szerviz mód 

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Ez a funkció gátolja 
a passzív riasztás rendszert. Nagyon hasznos, ha szervizbe kerül az autó. Indítsa be a motort, nyomja le egyszerre 
az élesítés és néma riasztás gombokat, a sziréna egyszer megszólal, a LED bekapcsol, hogy jelezze: a rendszer 
belépett a szerviz módba. Minden funkció elérhetetlen lesz, kivéve a központi zár illetve a csomagtartó irányítását. 
Nyomja le újra a gombokat vagy a néma riasztás gombot, hogy kilépjen a funkcióból. A sziréna kétszer megszólal, 
a LED kialszik. 

16. Memória 
Ha az tápegység lekapcsol (élesítés, hatástalanítás, riasztás,előre beállított rablásgátlás, szerviz mód esetén), 
akkor az áramellátás visszatérte után a rendszer a korábbi állapotba áll vissza.  
17. Automata újraélesedés 
Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Ha hatástalanítja a 
rendszert, de nem nyit ki egyetlen ajtót sem, akkor a rendszer újraélesedik 25 másodperc múlva.  
18. Passzív élesítés 

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Ha 15 másodperccel 
azután, hogy kiszállt és az összes ajtót becsukta, még nem élesítette a riasztót, akkor a sziréna háromszor 
megszólal és egy perc múlva a rendszer néma módban élesít, de az ajtókat nem zárja be.  
19. Kódtanulás 

Gyújtáson nyomja meg azonnal négyszer a szerviz gombot. A sziréna egyszer megszólal, ekkor nyomja meg 
bármelyik gombot a távirányítón. A sziréna kétszer megszólal. Sikeres tanulás esetén a rendszer kilép a módból. 
Ha újabb távadót szeretne rátanítani, akkor ismételje meg a fenti folyamatot.  

20. Kód törlése 
Indítsa be a motort, a gyújtásráadás utáni egy percen belül, és tartsa lenyomva a szerviz gombot tíz másodpercig. 
A sziréna kétszer megszólal, így jelezve, hogy a törlés sikeres volt. 
LED visszajelző 

LED státusz Jelentés 

Lassan villog Élesített módban 

Bekapcsol Szerviz módban 

Kikapcsol Hatástalanításkor 

Egyszer felvillan...szünet Gyenge ütést érzékelt 

Kétszer felvillan...szünet Erős ütést érzékelt 

Háromszor felvillan...szünet Ajtó,csomag vagy motortét nyitást 
érzékelt 



 
Programozás 
1. Belépés a Menü 1.-be (újraélesítés, nyitott ajtó figyelmeztetés, passzív élesítés, szerviz mód) 

a, Nyissa ki az ajtót (ne törődjön vele, ha villog az index 
b, Indítsa be a motort, majd állítsa le és ismét indítsa be 
c, Tartsa lenyomva a szerviz gombot, a LED bekapcsol, majd három másodperc múlva kikapcsol. Ekkor engedje 

el a szerviz gombot, a sziréna egyszer megszólal, jelezve, hogy belépett az 1-es menübe. 

 

Működtetés Funkció Led visszajelző 

Nyomja meg az élesítést Újraélesedés ON: LED egyszer villan 

OFF: LED kétszer villan 

Nyomja meg a hatástalanítást Nyitott ajtó 
figyelmeztetés 

ON: LED egyszer villan 

OFF: LED kétszer villan 

Nyomja meg a néma riasztást Passzív élesítés ON: LED egyszer villan 

OFF: LED kétszer villan 

Nyomja meg az élesítést+néma riasztást Szerviz mód ON: LED egyszer villan 

OFF: LED kétszer villan 

 
2. Belépés a Menü 2.-be (ajtónyitás impulzusa, késleltetett élesítés, előre beállított rablásgátlás, ajtózárás 

késleltetés). Miután az 1-es menü beállításával végzett, tartsa lenyomva újra a szerviz gombot, a LED 

bekapcsol, három másodperc múlva a LED kikapcsol, ekkor engedje el a szerviz gombot. A sziréna ekkor 
kétszer megszólal, hogy jelezze: belépett a 2-es menübe. 

3.  

Működtetés Funkció LED visszajelző 

Nyomja meg az élesítést Ajtónyitás impulzus Egyet villan: 0,5 másodperc 
(elektromos ajtó)* 

Kettőt villan: 4 másodperc 
(pneumatikus ajtó) 

Nyomja meg a hatástalanítást Késleltetett élesítés Egyet villan: 5 másodperc* 

Kettőt villan: 35 másodperc 

Nyomja meg a néma riasztást Előre beállított rablásgátlás Egyet villan: BE* 

Kettőt villan: KI 

Nyomja meg az élesítést+néma 
riasztást 

Ajtózárás késleltetés Egyet villan: 15 másodperc* 

Kettőt villan: 2 másodperc 

 

4. Kilépés a programozásból: Csukja be az ajtót, a sziréna egy másodpercig szól, hogy jelezze: kilépett a 

programozásból (az indítókulcs állapota nem befolyásolja) 

Megjegyzés: a * a gyári beállításokat jelzi 

 



 


