
 

 

Kétirányú motorriasztó rendszer 
 
Hangos riasztás 

Nyomja meg az  gombot, hogy élesítse a rendszert, amikor leparkol. A sziréna egyszer megszólal, az 
index pedig egyszer felvillan. 3 másodperc múlva a LED felvillan, és a rendszer élesedik. A távirányító 

csipog egyet és a következő ikonok tűnnek fel a kijelzőn: , .  
 
 
Néma riasztás 

Parkoljon le, vegye ki a slusszkulcsot, és nyomja meg kétszer a  ikont, hogy bekapcsolja a néma 

riasztást. A távirányító csipog egyet és a következő ikonok tűnnek fel a kijelzőn: , .  
 

 
Hatástalanítás 

Hangos riasztás módban, nyomja meg a  gombot, hogy hatástalanítsa a rendszert. A sziréna kétszer 
megszólal, az index pedig kétszer felvillan. A távirányító csipog egyet és a következő ikon tűnik fel a 
kijelzőn: . Néma módban a sziréna nem szólal meg. 
 
 
Ütésérzékelő 
Ha ütés éri a motort, a sziréna 5-ször megszólal és az index is villog. A motor ilyenkor nem indul. A 
távirányító is 5-ször csipog, vibrál, és a kijelzőn megjelenik a kalapács és az indexvillogás ikon. A 
távirányító még egyszer jelez. Ha az ütés 10 másodpercen belül megismétlődik, a sziréna 30 
másodpercig szól, miközben az index villog és a motor nem indítható. A távirányító 30 másodpercig 
csipog és vibrál is és a már ismert ikonok felvillannak.  
Néma módban a sziréna nem szól. 
 
Indítási riasztás 
Élesített módban, ha valaki megpróbálja beindítani a motort, a sziréna 30 másodpercig szól, az index 
pedig villog és a motor nem indítható. A távirányító 30 másodpercig csipog, és a kijelzőn villog a 
kipufogó és index ikon, illetve 8 másodpercig vibrál. A rendszer újra élesedik. 
 
 
Sziréna leállítása 
Riasztás közben, nyomja meg az élesítés gombot, hogy leállítsa a riasztást. A rendszer újra éles módba kerül és a 
távirányító sem riaszt. 
 
Élesítési emlékeztető 
Amikor leállítja a motort, és 8 másodpercen belül nem élesíti a riasztót, akkor a sziréna 3-szor szól és az index is villog. 
 
Rablásgátlás 
Nyomja meg az élesítés gombot, hogy belépjen a rablásgátlás üzemmódba, menetközben. Az index villog, a sziréna szól és 
a motor 20 másodpercig nem indul. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy szüneteltesse az üzemmódot. 
 
Távindítás 

Nyomja meg a  gombot 3 másodpercen belül kétszer. A kipufogó ikon villog a távirányítón, ami azt 
jelenti, hogy a motor sikeresen beindult. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy leállítsa a motort. 
 
 
 
Motorleállítás 
Távindítás esetén nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy leállítsa a motort. 
 



 

 

Automatikus újraélesítés 
Ha hatástalanítja a rendszert, de 25 másodpercen belül nem élesíti a riasztót, akkor a rendszer újraélesedik, és a 
távirányító csipog egyet. Néma módban ez a hang nem hallható. 
 
Motorkeresés 

Nyomja meg a   gombot, hogy megkeresse a motort, ekkor a sziréna 10 másodpercig szól, az index 

pedig villog. Tartsa lenyomva a  gombot, hogy csak az index villogjon, de a sziréna nem szól.  
Nyomja le bármelyik gombot, hogy a motorkeresését leállítsa. 
 
Üzemmód memória 
Ha a tápegység leáll, akkor a rendszer visszaáll a korábbi üzemmódba. 
 
Élesítési figyelmeztetés 
Hatástalanított módban, ha bekapcsolja a motort, akkor a távirányító csipog és vibrál, hogy figyelmeztessen az élesítésre. 
 
Vészleállítás 
Abban az esetben, ha a távirányító elveszett, vagy megsérült, fordítsa a slusszkulcsot ACC OFF pozícióról, ACC ON 
pozícióra, 10 alkalommal. Azután a rendszer automatikusan hatástalanodik. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy 
kilépjen a hatástalanítás módból.  
 
LED visszajelző 
Élesített módban a LED másodpercenként egyet villog. Ha ütés éri a motort, a LED folyamatosan villog, miután a rendszer 
már nem riaszt, a LED kétszer villog másodpercenként, hogy figyelmeztessen. Ha a motort indítják be illetéktelenül, akkor 
a LED folyamatosan villog, amíg a motor be nem indul. 
 
Távirányító LED 
Élesített módban, ha a távirányító nem kommunikál a központi egységgel, akkor a távirányítón a LED kialszik. Ha nem 
kommunikál a központi egységgel a távirányító, amikor megnyom egy gombot, akkor egy dallam hangzik fel, ami azt 
jelenti, hogy próbál kapcsolatot teremteni a központi egységgel. 
 
Akkumulátor feszültség jelzése 
Ha alacsony a feszültség a távirányítóban, akkor minden gombnyomáskor csipog egyet a távirányító, 
hogy emlékeztessen az alacsony akkumulátor feszültségre. Ilyenkor ajánlott elemet cserélni, különben 
nem lesz működőképes a távirányító. 
 
 
Időbeállítás 
Nyomja meg egyszerre az élesítés és hatástalanítás gombot egyszerre, hogy belépjen az óra beállítás 
üzemmódba. Ekkor a     ikon villogni kezd. Ezután nyomja meg az élesítés gombot, hogy állítsa az órát. 
Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy elfogadja a beállítást. Ezután nyomja meg az élesítés gombot, 
hogy a következő beállítási pontba lépjen. Amikor az „EXT” ikon villog, nyomja meg az élesítés és 
hatástalanítás gombot egyszer, hogy elmentse a beállítást és kilépjen. A hatástalanítás gomb 
megnyomásával mentés nélkül kilép. 
 
Beállítható adatok 
Idő: Óra/Perc. 
Riasztás: riasztás ki/be, óra és perc. Amikor az idő lejár, az”ALARM” felirat villog a kijelzőn és a háttérvilágítás bekapcsol. 
Nyomja le az élesítés és hatástalanítás gombokat, hogy kilépjen. 
 
Kódtanulás 
Tartsa lenyomva a szerviz gombot, amíg a LED bekapcsol. Ezután nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón, ekkor a 
LED 2-szer felvillan és a sziréna 2-szer megszólal. Ekkor a távirányító lejátszik egy dallamot, ami azt jelenti, hogy a 
kódtanulás sikeres volt. A következő távirányító esetén kövesse ugyanezt az eljárást, de ekkor a LED 4-szer villan és a 
sziréna is 4-szer szólal meg.  



 

 

 
Technikai adatok 
Frekvencia: 433 – 434Mhz 
Szabályzási út: FSK 
 
Központi egység: 
Működési feszültség: 12V ±3V 
Statikus áram: ≤6mA 
Sziréna hangerő: 110 – 125dB 
 
Távirányító: 
Működési feszültség: 1,1 – 1,6V 
Statikus áram: ≤100mA 
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