
  

I. Távirányító funkciói: 

 

II. Funkciók leírása: 

1. Élesítés 

Az ajtó bezárásához és a riasztó élesítéséhez (hanggal és villogással) nyomja meg a  gombot a távirányítón. A fényjelző 
egyszer villan, a sziréna egyszer csippan. Ezután a biztonsági rendszer bekapcsol 3 másodpercen belül, a LED villogni fog. Ha 
behatolást észlel a rendszer az ajtónál, csomagtartónál vagy a motornál, bekapcsol a riasztás. 

A riasztó kikapcsolásához, és az ajtók kinyitásához nyomja meg a gombot. A sziréna 2x csippan, a fényjelző 2x jelez. 

2. Élesítés néma módban 

Nyomja meg a gombot, majd nyomja meg a gombot 3 másodpercen belül a riasztó élesítéséhez (hang nélkül, 
villogással). Ezután a biztonsági rendszer bekapcsol 3 másodpercen belül, a LED villogni fog. Ha behatolást észlel a rendszer 
az ajtónál, csomagtartónál vagy a motornál, bekapcsol a riasztás. 

A riasztó kikapcsolásához, és az ajtók kinyitásához nyomja meg a gombot. A fényjelző 2x jelez. 

3. Autókereső funkció 

- Autókeresés fénnyel, hanggal: Élesített állapotban nyomja meg a gombot 2 másodpercre, a sziréna 10x csippan, 

ezalatt a fényjelző villog. Nyomja meg a gombot, hogy kikapcsolja a riasztást, ha megnyom egy másik gombot a 
távirányítón, ezzel kikapcsolja a szirénát, de a riasztás bekapcsolva marad. 

- Nyomja meg a gombot, majd 2 másodpercre nyomja meg a gombot, a fényjelző 10x villan. Nyomja meg a 

gombot, hogy kikapcsolja a riasztást, ha megnyom egy másik gombot a távirányítón, megszünteti a villogást, de 
a riasztás bekapcsolva marad. 

- Élesített vagy nem élesített állapotban nyomja meg a gombot, a fényjelző bekapcsol, a sziréna 10x csippan. 

Nyomja meg a gombot, ezzel kikapcsolja a riasztást. Nyomjon meg egy másik gombot, ez kikapcsolja a szirénát, 
de a riasztás bekapcsolva marad. 

4. Kétfokozatú ütésérzékelő 
Élesített állapotban, ha az autót pici ütés éri, a riasztó beindul, 5x csippan gyorsan, a fényjelző 3x villan. A motor le lesz 
blokkolva. 
Élesített állapotban erősebb ütésnél a riasztó beindul, a sziréna és a fényjelző is 30 másodpercig jelez. A motor le lesz 
blokkolva. A LED továbbra is villog. 

5. Mikrohullámú érzékelő (opcionális) 

Amikor nincsen élesítve a riasztó, nyomja meg a  gombot 2x egymás után 3 másodpercen belül. Ezzel aktíválja a 
mikrohullámú érzékelőt fény- és hangjelzéssel. 

Amikor nincsen élesítve a riasztó, nyomja meg a gombot majd a  gombot 2x egymás után 3 másodpercen belül. 
Ezzel aktíválja a mikrohullámú érzékelőt hang nélkül. 
Ha a mikrohullámú érzékelő behatolást észlel, a sziréna 30 másodpercig jelez, a fényjelző bekapcsol, és a motor blokkolva 
lesz. 

6. Behatolás 
- Csomagtartó felőli behatolás: ha a csomagtartó felől történik a behatolás, a riasztó bekapcsol, a fényjelző villog. A 

motor le lesz blokkolva. A LED továbbra is hármas ütemekben folyamatosan villogni fog. 
- Ajtó felőli behatolás: ha az ajtó felől történik a behatolás, a riasztó bekapcsol, a fényjelző villog. A motor le lesz 

blokkolva. A LED továbbra is négyes ütemekben folyamatosan villogni fog. 
- ACC/fékpedál: ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kulcsot elfordítják a gyújtáskapcsolóban vagy benyomják a 

fékpedált, a riasztó bekapcsol, a fényjelző villog. A motor le lesz blokkolva. A LED továbbra is ötös ütemekben 
folyamatosan villogni fog. 

 
 



  

7. Rosszul zárt ajtó/csomagtartó 
Beriasztott állapotban, ha a rendszer azt érzékeli, hogy az ajtó nyitva van, vagy nincs rendesen becsukva, akkor 12 
másodpercen belül a sziréna 3x csippan, a fényjelző 3x villan.  
Beriasztott állapotban, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a csomagtartó nyitva van, vagy nincs rendesen becsukva, akkor 12 
másodpercen belül a sziréna 3x csippan, a fényjelző 3x villan.  
Amennyiben az ajtó és a csomagtartó is nyitva maradt, vagy rosszul lett bezárva, emlékeztet, hogy csukjuk be a 
csomagtartót, 12 másodperccel később pedig arra, hogy csukjuk be az ajtót. 

8. Riasztás újraindulása (lásd a 32-es pontban, és válassza az F1-et) 
3 opcionális mód van: KIKAPCSOLT ÁLLAPOT/RIASZTÓ ÚJRAÉLESÍTÉS AJTÓZÁRÁS NÉLKÜL/RIASZTÓ ÚJRAÉLESÍTÉS 
AJTÓZÁRÁSSAL. A gyári beállítás: RIASZTÓ ÚJRAÉLESÍTÉS AJTÓZÁRÁSSAL. 
Amennyiben az újraélesítési módot választja, a riasztó 30 másodpercen belül élesített üzemmódban lesz, a sziréna 1x 
csippan, a fényjelző 1x villan, és a LED villog. A rendszer kikapcsolja az újrariasztási módot, amennyiben 30 másodpercen 
belül az ajtót/csomagtartót kinyitják illetve a kulcsot elfordítják a gyújtáskapcsolóban. 

9. Automata központi zár (lásd a 32-es pontban, és válassza az F2-öt) 
2 opcionális mód van: KIKAPCSOLT/BEKAPCSOLT (OFF/ON). A gyári beállítás a bekacsolt állapot. 

Motorbeindításnál, ha az összes ajtó rendesen be van zárva, nyomja meg a  vagy a gombot, hogy beindítsa a 
központi zárást vagy nyitást a riasztás nélkül. 
A motor beindítását követően 5 másodpercen belül, amennyiben az összes ajtó rendesen be van zárva, lépjen rá a 
fékpedálra, hogy bezárja az ajtókat. Amikor a gyújtást leveszi, az ajtók automatikusan kinyílnak. 

10. Figyelmeztetés rosszul zárt ajtóra (lásd a 32-es pontban, és válassza az F3-at) 
2 opcionális mód van: KIKAPCSOLT/BEKAPCSOLT (OFF/ON).  
Ha az ajtó rosszul van bezárva, miután beszállt az autóba, a fényjelző 30 másodpercen keresztül villog. 
Ha az ajtó rosszul van bezárva, miután beszállt az autóba, és rátette a gyújtást, a fényjelző addig villog, amíg az ajtó nincs 
rendesen becsukva. 

11. Riasztás félbeszakítása 

A riasztás alatt nyomja meg a gombot, ezzel kikapcsolja a riasztást. Nyomjon meg bármilyen más gombot ahhoz, hogy 
félbeszakítsa a riasztást úgy, hogy a rendszer élesített állapotban maradjon. 

12. Riasztás kikapcsolása vészhelyzet esetén (lásd a 32-es pontban, és válassza az F4-est) 
Amennyiben elvesztette a távirányítót, vagy nem tudja leállítani a riasztást a távirányítóval, akkor a riasztást a telefonnal is 
kikapcsolhatja. Ezen felül van vészhelyzet esetére is meg oldás a riasztás kikapcsolására. 2 mód van: RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA 
JELSZÓ NÉLKÜL/RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA JELSZÓVAL. A gyári beállítás: RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA JELSZÓ NÉLKÜL. 

1. RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA JELSZÓ NÉLKÜL: Tegye rá a gyújtást, nyomja meg a reset gombot 1x, hogy lekapcsolja a 
riasztást. 

2. RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA JELSZÓVAL: Tegye rá a gyújtást. Amikor látja, hogy a LED villog, nyomja meg a reset gombot 
5x 8 másodpercen belül, a sziréna leáll, a fényjelző és a LED befejezi a villogást, a motor még mindig blokkolva van. 
A rendszer ekkor kéri a jelszót. A jelszót 40 másodpercen belül meg kell adni, különben a riasztás újra beindul. 
A jelszó megadása:  
Amikor a sziréna abbahagyja a jelzést, a LED 3 másodpercen belül kigyullad, majd lassan villog. A jelszó 2 digitális 
számjegyből áll, ami a telefonos kód első 2 számjegye. 
Számolja a LED villogásának a számát, és amikor megegyezik a villogás száma a telefonos kód első számjegyével, 
akkor nyomja meg a reset gombot. (Pl: ha a telefonos kód első számjegye 3, akkor a 3. villogás után nyomja meg a 
reset gombot 1x.) 
Amikor az első számot beüti, a LED lassan villog, számolja a LED villogásának számát, majd nyomja meg a reset 
gombot újból. 
Amikor megtörtént a kódmegadása helyesen, a LED kialszik, a sziréna egyszer jelez- az azt jelenti, hogy a riasztó ki 
lett kapcsolva. Ha rosszul ütötte be a kódot, a LED továbbra is villogni fog, és várja, hogy helyesen üsse be a kódot. 
Figyelmeztetés: Ha a rendszer nem érzékelte a reset-et a LED 9 villogása közben, akkor a LED 3 másodpercig csak 
világít, majd másodjára is elkezdi a villogást. Ha még mindig nem érzékeli vagy rossz a megadott kód, akkor 
harmadjára is újra elkezd villogni. Ha még ekkor sem érzékeli vagy rossz a megadott kód, a riasztó automatikus 
beindul újra. Ebben az esetben kezdje az egész riasztás leállítási folyamatot előlről. 
 
 
 
 



  

13. LED 
4 színű LED van: kék-riasztás;  zöld-GSM működési állapot; sárga-GPS működési állapot; piros-motorindítás. 
Kék LED:  

- Élesített állapot: A LED kettes ütemben folyamatosan villog 
- Ütést érzékel: A LED egyes ütemben folyamatosan villog 
- Csomagtartó felőli behatolás: A LED hármas ütemben folyamatosan villog 
- Ajtón keresztüli behatolás: A LED négyes ütemben folyamatosan villog 
- ACC/fékpedál: A LED ötös ütemekben folyamatosan villog 

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy több helyen is próbálkoztak a behatolással, akkor a leghosszabb ütemű villogást választja. 
Ahogy az ajtót kinyitja, ráteszi a gyújtást, a rendszer kilép a memóriából. 
Zöld LED: Amikor a rendszer be van kapcsolva, a LED másodpercenként villan egyet-ez azt jelenti, hogy a rendszer keresi a 
GSM hálózatot. Amint megtalálta, a LED 5 másodpercenként villog. 
Sárga LED: Amikor a rendszer be van kapcsolva, a LED másodpercenként villan egyet-ez azt jelenti, hogy a rendszer keresi a 
GPS hálózatot. 
Piros LED: A rendszer egy hang szenzor segítségével érzékeli a motortérből azt, hogy a motor elindult-e. 
Kapcsolja be a J1-et, hogy elindítsa hangszenzort. (Gyári beállítás: ON-Bekapcsolt) Amikor a motor beindul, a piros LED 
felkapcsolódik. Különböző autóknál más-más a motor hangjának ereje, így a gyengébb hangú motort nem biztos, hogy 
érzékelni fogja. Ebben az esetben helyezze át a szenzort az A/C vezetékére (nézze meg a beszerelési rajzot). Csatlakoztassa 
a szürke kábelt a fő egységről az olajnyomás mérő kábeléhez vagy az A/C-generátorhoz. 

14. Központi zár (lásd a 32-es pontban, és válassza az F5-öt) 
3 mód van a központi zárhoz: 

- Elektromos zárási idő: 0,5 másodperc 
- Pneumatikus zárási idő: 3,5 másodperc 
- Két inpulzusos zárási idő: 0,5 másodperc  

Figyelem: ennek a beszerelését csak szakember által ajánljuk, hogy az adott központi zárnak megfelelően legyen 
beszereleve. 

15. Csomagtartó nyitás (opcionális) 

Nyomja meg a  vagy a  gombot 1,5 másodpercre, hogy kinyissa a csomagtartót 
Ha a csomagtartó nyitva van, a rendszer nem érzékeli a csomagtartón keresztüli behatolást, csak a az ajtón keresztülit és az 
ACC-t. Ha becsukja a csomagtartót, a rendszer újra fogja érzékelni. 

16. Automata riasztási mód (lásd a 32-es pontban, és válassza az F6-ot) 
3 mód van az automata riasztásnál: OFF(KI)/automata élesítés zárás nélkül/automata élesítés zárással. A gyári beállítás: 
OFF. 
Amikor a gyújtásról leveszi, és becsukja az összes ajtót, a rendszer 30 másodpercen belül élesíti a riasztást, a LED villog, 
ugyanekkor az ajtók bezáródnak. 

17. Érzékelők kikapcsolása 

Ha a riasztó nincs élesítve, nyomja meg a gombot, hogy élesítse, majd nyomja meg a gombot, a sziréna egy hosszú 
„Bí” hangot ad ki, a fényjelző egyszer villan. A rendszer nem érzékeli a szenzorokat. Amikor újra kikapcsolja majd élesíti a 
riasztót, a rendszer újra érzékeli a szenzorokat. 

18. Rablás elleni funkció (motor blokkolása) 

Rablás esetén, ha a kulcs el van fordítva, nyomja meg a  gombot (a fényjelző gyorsan villog 35 másodpercen keresztül), 

majd nyomja meg a  gombot (a sziréna 10 rövid „Bí” hangot ad ki), a motor 20 másodpercig jár, a sziréna gyorsan rövid 
„BÍ” hanggal jelez. 40 másodperccel később a motor blokkolva lesz, a sziréna továbbra is jelez, a fényjelző villog. Ebben az 

esetben a riasztást csak a korábban említett módon (12. Riasztás kikapcsolása vészhelyzet esetén) vagy telefonon 
keresztül lehet hatástalanítani. 
Ha a kulcs még gyújtáson van, vagy be van még kapcsolva, a sziréna továbbra is „Bí” hanggal jelez, a fényjelző villog. 
Ha a kulcsot elfordítják OFF pozícióra, a sziréna 1 percig jelez még, a motor még mindig blokkolva van. 
A motort úgy is tudja blokkolni, amennyiben a távirányító hatósugarán kívül esik az autó, ha SMS-t küld, vagy felhívja a 
rendszert. A rendszer küld egy válasz SMS-t arra a mobilszámra, ami be lett állítva. 

Amikor az autó „rablás elleni funkcióban megy”, nyomja meg a gombot, hogy kikapcsolja ezt a funkciót még 20 
másodpercen belül, máskülönben mobiltelefon segítségével tudja csak leállítani. 

19. Rablás elleni funkció beállítása (lásd a 32-es pontban, és válassza az F7-et) 
Gyári beállítás: ON (BE). 



  

Fordítsa el a kulcsot, lépjen rá fékpedálra, és nyomja 2 másodpercig a gombot, hogy belépjen a rablás elleni funkció 
beállításához, a sziréna egyszer megszólal, a fényjelző 1x felvillan, a LED lassan villog. Amint kinyitja az ajtót, csomagtartót 
vagy a motoháztetőt, és ezzel bekapcsolja a rablás elleni funkciót. 
A sziréna 10 hangot ad ki 20 másodperc alatt, a LED gyorsan villog, ez a motort megzavarja, és szakaszosan fog működni 20 
másodpercig (a sziréna gyors „Bi” hangokkal jelez, és a LED gyorsan villog). Amikor egy hosszú „BÍ” hangot hall, és a LED 
folyamatosan világít, a motor leáll. Ha a kulcs még mindig ON pozícióban van, a sziréna továbbra is jelez, a fényjelző világít. 
Ha a kulcsot elfordítja OFF pozícióba, a sziréna 1 percig jelez még, és a motor blokkolva lesz. A riasztás telefonon keresztül a 
vészhelyzeti kikapcsolással szűntetheti meg. 
Ha a motor leáll, a rendszer küld egy SMS-t a kiválaszott mobilszámra. 

Ha be van állítva a rablás elleni funkció, nyomja meg 20 másodpercen belül a gombot, hogy kilépjen ebből a funkcióból, 
máskülönben csak telefonon keresztül vagy vészhelyzeti kikapcsolással állíthatja meg. 

20. Valet mode 
Gyári beállítás: OFF(KI) 

- Nyomja meg a  vagy a  gombot a központi záráshoz/nyitáshoz, a fényjelző villan. 

- Nyomja meg a gombot 2 másodpercre, hogy keresse az autót, a fényjelző 10x villan. 

- Nyomja meg a  vagy a  gombot másfél másodpercre, hogy kinyissa a csomagtartót, a fényjelző 3x villan. 
Megjegyzés: Ha a gyújtás rajta van, a sziréna egyszer csippan, hogy jelezze, hogy a rendszer valet mod-ban van. 

21. Hibás riasztás elleni funkció (lásd a 32-es pontban, és válassza az F9-et) 
A gyári beállítás: ON 
Élesített állapotban, ha  bármelyik rész hibás (ajtó/csomagtartó/fékpedál/ACC), akkor a riasztó 6x jelez, majd a hibás részt 
kikapcsolja a rendszerből, de a többi ugyanúgy működik tovább. 

22. Hibás riasztás elleni funkció szenzora (lásd a 32-es pontban, és válassza az F10-et) 
Gyári beállítás: ON 
Élesített állapotban ha a rendszer 15x észlel kisebb ütést, akkor azt téves behatolásnak érzékeli, és nem fog riasztani. 1 
órával később érzékelni fogja újra, ha kisebb ütés éri. 
Élesített állapotban ha a rendszer 6x észlel nagyobb ütést, akkor azt téves behatolásnak érzékeli, és nem fog riasztani. 1 
órával később érzékelni fogja újra, ha nagyobb ütés éri. 
Megjegyzés: Ha ez a funkció OFF-ra van állítva, a rendszer nem hagyja abba a riasztást, ha folyamatosan nagyobb ütést 
érzékel a rendszer. 

23. Korábbi behatolásra való figyelmeztetés 
Élesített állapotban, ha a rendszer behatolást érzékelt (nagyobb ütés, ajtó- vagy csomagtartónyitás), a sziréna és a fényjelző 
4x jelez, hogy figyelmeztesse a korábbi behatolásra.  

24. Riasztás áramkör elvágása esetén 
A beépített elemnek köszönhetően, ha is elvágják az áramkört, a rendszer küld egy SMS-t, és felhívja a tulajdonost, hogy 
figyelmeztesse a behatolásra.  
Bekapcsolni ezt a funkciót a fő egységen lehet. A J2 jumpert állítsa ON (BE) módra. 

25. Áramkör megszakítása utáni figyelmeztetés 
Amikor a rendszer visszakapja az áramot, a riasztó újra beélesítődik. Ha az áram akkor lett megszakítva, amikor nem volt 
élesítve a riasztó, akkor az áram helyreállítása után ismét nem élesített állapotban lesz. 

26. Elijesztő funkció 

Nyomja meg a  vagy a gombot 2 másodpercre, a sziréna és a fényjelző 30 másodpercen keresztül jelez, hogy 

elijessze a tolvajt. A gomb kivételével, bármelyik gombot megnyomhatja, hogy leállítsa a riasztást. 

27. Első csatorna pozitív kimenet (lásd a 32-es pontban, és válassza az F11-et) 

Két verzió van  erre a csatornára: elektromos ablakemelő vezérlés/motor blokkolás vezérlése. 

Gyári beállítás:elektromos ablakemelő vezérlés. 

1. Elektromos ablakemelő vezérlés: Élesített állapotban, 30 másodperces kimeneti jel van arra, hogy módosítsa az 

elektromos ablakemelőt. A gomb megnyomásával, 30 másodpercen belül leállítja a kimenő jelet, az élesített 

állapot ezzel ki van kapcsolva. 

2. Élesített állapotban van egy kimenet ebből a csatornából, hogy blokkolja a motort. Ezt a funkciót csak szakember 

segítségével ajánlott beállítani. 



  

 

 

28. Második csatorna kimenet (lásd a 32-es pontban, és válassza az F12-öt)  

Két verzió van erre a csatornára: kimenet az átalakítóhoz/kimenet az utastér világításához. 
Gyári beállítás: átalakító (TRANSPONDER BYPASS) 
Átalakító kimenet: Van egy kimenet a motor távirányítóval való indításához. 
Kimenet az utastér világításához: Van egy 20 másodperces kimenet az utastér világításához. 
Megjegyzés: Ebből a kimenetből akkor lép ki, amikor gyújtásra teszi az autót. 
Ha a bekapcsol a riasztó, akkor van egy kimenet az utastéri világításhoz. 
Ennek a funkciónak a beállításához mindenképpen szakember segítségét ajánljuk a beszerelésnél. 
 

29. Funkciók beállítása 
Kikapcsolt állapotban, fordítsa a kulcsot ON pozícióba, majd nyomja meg a reset gombot 8x. A sziréna 5 „Bi” hangot ad ki, a 
LED 30 másodpercig égve marad, ez azt jelenti, hogy a rendszer belép a funkciók beállítási módjába. Ekkor válassza ki a 
beállítani kívánt funkciót a táblázat alapján, és nyomja meg a reset gombot annyiszor, ahányadik pontban szerepel a 
beállítandó funkció. Pl.: Ha a riasztás újraindulását szeretné beállítani (F6), nyomja meg a reset gombot 6x, a LED 6x villog, 
és a sziréna is ugyanannyiszor szólal meg. Ezután: 1 „Bi” hang: riasztás automatikus újraindulása-OFF (KI); 2 „Bi” hang: 
riasztás automatikus újraindulása-ON (BE); 3”Bi” hang: riasztás automatikus újraindulása zárással. Ha a riasztás automatikus 

újraindulása-ON (BE) módot szeretné választani,l akkor nyomja meg a gombot akkor, amikor 2 „Bi” hangot hall, majd 

nyomja meg a gombot, hogy megerősítse a választását, és kilépjen ebből a pontból. Ekkor egy hosszú „Bí” hangot ad ki 
a sziréna. Ezután be tud lépni egy másik funkció beállításához. 
Miután a funkciók be lettek állítva, vegye le a gyújtást, hogy megerősítse a beállításokat, és kilépjen a beállításokból. Ha 
nem lép ki, akkor a rendszer automatikusan kilép 30 másodperc múlva. 
 
 
 Funkcfiók 1 „Bi” hang 2 „Bi” hang 3 „Bi” hang LED villogásának 

száma ütemenként 

F1 Újraélesítés 
 

OFF (KI) RIASZTÓ ÚJRAÉLESÍTÉS 
AJTÓZÁRÁS NÉLKÜL 

RIASZTÓ ÚJRAÉLESÍTÉS 
AJTÓZÁRÁSSAL 

1 

F2 Automata központi zár 
 

OFF (KI) ON (BE)  2 

F3 Figyelmeztetés rosszul 
zárt ajtóra 

OFF (KI) ON (BE)  3 

F4 Riasztás kikapcsolása 
vészhelyzet esetén 

RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA 
JELSZÓ NÉLKÜL 

RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA 
JELSZÓVAL 

 4 

F5 Központi zár 
 

ELEKTROMOS ZÁRÁS 
(0,5MP) 

PNEUMATIKUS ZÁRÁS 
(3,5MP) 

KÉT IMPULZUSOS ZÁRÁS 
(0,5MP) 

5 

F6 Automata riasztási 
mód 

OFF (KI) AUTOMATA ÉLESÍTÉS 
ZÁRÁS NÉLKÜL 

AUTOMATA ÉLESÍTÉS 
ZÁRÁSSAL 

6 

F7 Rablás elleni funkciók 
beállítása 

OFF (KI) ON (BE)  7 

F8 Autómosó funkció 
 

OFF (KI) ON (BE)  8 

F9 Hibás riasztás elleni 
funkció 

OFF (KI) ON (BE)  9 

F10 Hibás riasztás elleni 
funkció szenzora 

OFF (KI) ON (BE)  10 

F11 Első csatorna 
kimenet(-) 

ELEKTROMOS 
ABLAKEMELŐ 

MOTORBLOKK  11 

F12 Második csatorna 
kimenet(-) 

ÁTALAKÍTÓ UTASTÉRVILÁGÍTÁS  12 

F13 Gyári beállítások 
visszaállítása 

OFF (KI) ON (BE)  13 

F14 Motorindítása telefon 
ill. távirányító által 

OFF (KI) ON (BE)  14 

F15 Riasztásról szóló SMS 
nyelve 

KÍNAI ANGOL  15 



  

 

30. Motorindítás telefon illetve távirányító által (lásd a 32-es pontban, és válassza az F12-öt) 
Ez a funkció arra van, hogy csak a mobiltelefon vagy a távirányító által lehessen beindítani a motort, amikor üresben van az 
autó és a kézifék be van húzva. 
Működése: Mielőtt leállítja a motort, húzza be a kéziféket. Ha egy „Bi” hangot hall, az azt jelenti, hogy a motort csak telefon 
vagy távirányító által lehet beindítani. Ha kiveszi a kocsi kulcsot, a motor még 2 percig járni fog. Ebben az állapotban, ha 
kinyitja és becsukja az ajtót, a motor leáll. A funkció élesítve van. 
Ekkor a motort elindíthatja a telefonjával vagy a távirányítóval. Az ajtót ne nyissa ki még 1x, és élesítse a riasztót. 
Ha kinyitja az ajtót, ez a funkció kikapcsol. 
Ebben a módban, ha nem akarja kinyitni, becsukni az ajtót (kiszállni), csak nyomja meg a fékpedált, nyomja meg a 

gombot 2 másodpercre, és ezzel kilép ebből a módból. 

31. Kulcs nélküli motorindítás 

Amikor a rendszer élesítve és az előzőleg említett módba van állítva, nyomja meg a gombot 2 másodpercre, hogy 
elindítsa a motort, a fényjelző 2x villan, a sziréna 2x jelez. A motor 15 percig fog járni (5 másodpercenként villog). 
Ha nem sikerült beindítani a motort, a rendszer megpróbálja újrabeindítani. Ha másodjára sem sikerül, akkor megpróbálja 
harmadszor is. Ha negyedjére sem sikerül, akkor újra kell próbálni a távirányítóval.  
Ha a motor sikeresen beindult, a légkondi automatikusan elindul. 
Megjegyzés: 
Győzödjön meg róla, hogy az autó élesített állapotban van és a 31-es pontban említett módban. Ha nem így van, akkor 5x 
jelez a sziréna. 

Ha a motor 15 percig megy (5 másodpercenként villog), nyomja meg a  gombot, hogy a riasztó kikapcsoljon, fordítsa el a 
kulcsot, engedje ki a kéziféket, és elindulhat az autóval.  
Ha kikapcsolta a riasztót, és nem nyitja ki az ajtót 30 másodpercen belül, a riasztó automatikus újra élesítődik. 

Ha a motor elindul, nyomja meg a  vagy a gombot, hogy kilépjen a motorindításból, és hogy a rendszer élesítse a 
riasztót. A motor leáll. 
Ha a motor elindul, és kinyitja az ajtót anélkül, hogy kikapcsolná előtte a riasztót, a riasztás beindul, és kilép a 
motorindításból. 

32. Öszzehangolás 
A távirányítók betanítása 
Lépjen rá a fékpedálra, fordítsa 8x a kulcsot OFF pozícióról ON pozícióra (az utolsó pozíció ON legyen). A sziréna 3x jelez, a 
fényjelzők felkapcsolódnak. Nyomja meg bármely gombot a távirányítón 10 másodpercen belül, a sziréna 1x jelez-ez azt 
jelenti, hogy a betanítás sikeres volt. Ezután a következő távirányítón is nyomjon meg egy gombot. Maximum 4 távirányítót 
taníthat be. 
A tárcsázó betanítása 
Lépjen rá a fékpedálra, fordítsa 8x a kulcsot OFF pozícióról ON pozícióra (az utolsó pozíció ON legyen). A sziréna 3x jelez, a 
fényjelzők felkapcsolódnak. Nyomja meg bármely gombot a tárcsázón, a sziréna 1x jelez, a fényjelzők kialszanak-ez azt 
jelenti, hogy a betanítás sikeres volt. 
 

III.  A GSM és a GPS fő funkcióinak bemutatása: 
 
1. Kétirányú jelzés 
Élesített üzemmódban ha egy tolvaj erőlteti, hogy kinyissa az ajtót, csomagtartót, és megpróbálja elindítani az autót, a 
rendszer küld egy SMS-t, és felhívja a megadott mobilszámot. Ha felveszi a telefont, azt az utasítást hallja, hogy nyomja 
meg a „#” gombot, hogy belépjen a hang menürendszerbe. 

2. Három telefonszám adható meg (a számok között ne legyen szóköz) 
Miután összeszerelte a riasztót (a telefonkártyát is behelyezte a fő egységbe), hívja fel azt a számot, amit betett a fő 
egységbe, és kövesse a menüpontokat a call-centerben, hogy beállíthassa a telefonszámot, amit a riasztásokhoz szeretne 
használni. 3 számot adhat meg. 

3. Rendszer jelszó 
A beállított jelszó a „*1234#”. Ezt is átállíthatja a telefonos ügyfélszolgálat menürendszerében. A jelszót *-gal kell kezdeni, 
majd 4 számjegy és a végén #-tel zárja le. Ne legyen szóköz a számok között. 
 
 



  

4. Kétirányú kommunikáció és nagytávolságú nyomon követés 
Nyomon követheti az autót, illetve beszélhet az utasokkal. 

5. 24-órás nyomon követés 
A hangrendszer megmondja az autója helyzetét, csak hívja fel a számot, ami be lett helyezve a fő egységbe. SMS-en 
keresztül is nyomon követheti. Küldjön a rendszer telefonszámra egy SMS-t, és a rendszer arra válaszol, ami a következő 
információkat tartlamazza: autó helyzete, időpont, koordináták (hosszúsági és szélesség kör), és hogy az autó éppen halad-
e vagy sem. 

6. SMS operációs rendszer 
Az alábbi kódok közül választhat: 

A. Riasztás élesítése (01) 
B. Riasztás kikapcsolása (02) 
C. Motor leállítása (03) 
D. Autó keresése (04) 
E. Csomagtartó kinyitása (05) 
F. Motor leállítása telefonon keresztül (06) 
G. Autó beállítot állapotának lekérése(07) 
H. Motor indítása távirányítóval (08) 

Az SMS, amit küld, tartalmazza a jelszót és a kódot. Pl.: A riasztás élesítéséhez a következőt küldje: 123401. Ahogy elküldi az 
SMS-t, a rendszer arra az üzenetre fog válaszolni.  Ha sikeres volt az SMS, akkor a válasz SMS-ben a következőt fogja látni: 
’Operated successfully’. (ld. 1-es kép) 
Ha behatolást észlel a rendszer a 2-es képen látható SMS-t kapja. 

 
7. Hang operációs rendszer 

Kövesse a hang operációs rendszert, hogy az alábbi funkciók közül választhasson:  

Riasztás élesítése/Riasztás kikapcsolás/Motor leállítása/Autó keresése/Autó helymeghatározása/Csomagtartó 
kinyitása/Motor indítása távirányítóval/Motor leállítása telefonon keresztül/ 

8. Autós telefon 

Ezt a készüléket telefonként is használhatja. 

9. GPS-es nyomon követés 

Ha behatolást észlel a rendszer vagy nyomon szeretné követni autóját, akkor az SMS-ben kapott kooridinátákat üsse be a 

https://maps.google.com oldalán a keresőbe. 

-Nyissa meg a https://maps.google.com oldalát: 

http://www.metroman.hu


  

 

- Írja be a keresőbe a koordinátákat: 

 



  

SMS működési rendszer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Általunk elküldött SMS a rendszernek  

Riasztás élesítése: jelszó+01 A riasztó ki van kapcsolva, ez a funkció élesíti a riasztót. Ha az autó 

mozgásban van, akkor bezárja az ajtókat. Válasz SMS: „Operated 

successfully- Sikeres művelet” 

Riasztás kikapcsolása: jelszó+02 Élesített állapotban kikapcsolja a riasztót. Ha az autó mozgásban van, az 

ajtókat kinyitja. Válasz SMS: „Operated successfully- Sikeres művelet” 

Motor leállítása: jelszó+03 A motor blokkolva lesz. Válasz SMS: „The engine was cut off- A motor le lett 

állítva”; autó helyzetének koordinátái, idő, sebesség 

Autó keresése: jelszó+04 Élesített és nem élesített állapotban egyaránt az autó kereső módba lép. 

Válasz SMS: „Operated successfully- Sikeres művelet” 

Csomagtartó kinyitása: jelszó+05 Bármilyen állapotban a rendszer kinyitja a csomagtartót. Válasz SMS: 

„Operated successfully- Sikeres művelet” 

Motor leállítása telefonon keresztül: jelszó+06 A motor leáll. Válasz SMS: „Operated successfully- Sikeres művelet” 

Autó beállítot állapotának lekérése +07 Bármilyen állapotban a rendszer az alábbi SMS-eket küldheti: 

1) „Armed”-Élesítve 

2) „Disarmed”- Riasztó ki van kapcsolva 

3) „Driving”- Az autó mozgásban van 

4) „The engine was cut off”- A motor le lett állítva 

Az SMS továbbá tartalmazza az időt, sebességet és koordinátákat 

Motor indítása távirányítóval: jelszó+08 Élesített állapotban a motor beindul. Válasz SMS: „Engine started 
successfully”- A motor beindult 

Error: Jelszó+9 Például ha a +04/0/06 kódot küldi el SMS-ben, miközben az autó mozgásban 
van, akkor semmit nem reagál a rendszer. Válasz SMS: „Operation fail”- 
Művelet sikertelen 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV. A tárcsázó funkciói 

 

1. Hívás fogadás/hívás kezdeményezés gomb: Nyomja meg ezt a gombot, hogy fogadja a bejövő hívásokat. Ha Ön 

szeretne tárcsázni, üsse be a telefonszámot, majd nyomja meg ezt a gombot. 

2. Törlés gomb: Ha rossz számot ütött be, nyomja meg ezt a gombot, és üsse be a helyes számot. 

3. Hívás megszakítás/hívás visszautasítás gomb: Telefonálás közben ezt a gombot nyomja meg, ha meg akarja 

szakítani a telefonálást. Tárcsázás közben ha megnyomja ezt a gombot, az összes számot kitörli a kijelzőről. 

4. Digit számok: Ezekkel tudja beütni a kívánt hívószámot. 

5. Hangerő +/- gomb: Telefonálás közben, nyomja meg ezeket a gombokat, hogy lehalkítsa vagy felhangosítsa a 

telefont. 

6. # gomb: Nyomja legalább 2 másodpercig ezt a gombot, hogy a billentyűzetet lezárja vagy feloldja. 

 Telefonkönyv:  

6 telefonszámot tud elmenteni ebbe a tárcsázóba. 

Üsse be a telefonszámot, majd nyomja meg az ALARM gombot. Ezután nyomjon meg egy számot (1-től 6-ig), amivel 

elraktározhatja a telefonszámot. 

Amikor az elraktározott számot szeretné tárcsázni, nyomja meg azt az 1 számot, amihez mentette, majd nyomja meg a 

híváskezdeményezés gombot. 

Vészhelyzet esetén (SOS) tartsa nyomva az ALARM gombot 2 másodpercig, a rendszer hívni fogja a megadott 

telefonszámot. 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

http://www.metroman.hu


  

V. GSM+GPS riasztó rendszer beszerelése 

1. Tartozékok listája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

2. Fő egység leírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Beszereléshez való előkészítés 

Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy az összes szerszámmal rendelkezik. 

Szükséges szerszámok: hegyes eszköz, kés az elektromos kábelekhez, fázis ceruza, fogók, csillagcsavarhúzó, szigszalag stb. 

SIM kártya: célszerű olyan kártyát beletenni, amit az egész világon használhat. 

SIM kártya behelyezése: 

  1.Áramtalanítsa a rendszert. 

  2.A SIM kártyatartó nyitó gombját nyomja be egy hegyes eszközzel, majd helyezze be a SIM kártyát a chip részével felfele. 

4. Fő egység beszerelése 

Elhelyezés: Helyezze olyan helyre, ahol nem látni a műszerfal alá. 

A vezetékek elhelyezése: Miután a fő egységet elhelyezte a kábelekkel, kösse össze a kábeleket szigszalaggal az index- szel  

(fényjelző), ON1 és ON2-vel, ACC-vel, motor indítóval, áramforrással, földeléssel, fékpedállal, ajtó kimenettel és a kézifék 

kimentettel. 

Motor indító AC jel kábel elhelyezése (szürke kábel): J1-es jumpert kapcsolja be (ON),kapcsolja be az áramot, majd indítsa 

be az autót. Nézze a LED égőket: Ha piros, akkor a hangszenzor működik. Ha a LED nem gyullad ki pirosan, vagy csak villog, 

akkor a szenzor nem működik. Ebben az esetben kapcsolja ki a J1-et (OFF), és a motorindító AC jel kábelét csatlakoztassa a 

generátor kimeneti kábeléhez vagy az olajnyomás szenzor kábeléhez. Elméletileg ezt a kábelt nem kell beszerelni a kocsiba, 

mert a legtöbb autón működik a hangszenzor. 

Mikrofon beszerelése: Ajánljuk, hogy a mikrofon a vezetőtől 30 cm-re a felső panelhez rögzítse. 

5. Sziréna beszerelése 

Nyissa ki a motorháztetőt, keressen egy helyet a szirénának, majd kösse össze a fő egység kábelével. 

6. Hangszóró beszerelése 

A hangszórót a mikrofontól 30 cm-re helyezze el, de ne a mikrofonnal szembe. 

7. Ütésérzékelő beszerelése és tesztelése 

Állítsa be az érzékelés erősségét a szenzoron az autó nagyságának megfelelően. Mivel gyárilag be van állítva az 

érzékenysége, ha nem muszáj, ne állítsa el. 

2 LED égő van a szenzoron. Zöld LED: első ütésérzékelés fokozat, piros LED: második ütésérzékelés fokozat. A szenzoron 

található tekerővel tudja állítani az erősséget. Mialatt beállítja, ne ütögesse a szenzort. 

8. Központi zár beszerelése 

Különböző autókban különböző központi zár található. Az alábbiakban 4 különböző esetet írtunk le. (14-es pont) 

1. Ha az autóban nincs központi zár, szereljen be egyet. (ld. 1-es ábra) 



  

2. Némely autóban van központi zár, de szükség van egy motorra, amit a vezető ülésébe kell beszerelni. Ilyen pl a 

FORD, MITSUBISHI, MAZDA, NISSAN stb. (ld. 3-as ábra) 

3. Némely autóban van központi zár, és van egy kapcsoló, ami a másik 4 ajtót irányítja. Nézze meg, hogy melyik a 

pozitív és negatív kimenet, majd a beszerelési rajznak megfelelően kösse össze a központi zárral a kábeleket.  

HONDA, TOYOTA, RENAULT, GM stb. (ld. 2-es ábra) 

4. Némely autóban pneumatikus központi zár van. AUDI, BENZ stb. (ld. 4-es ábra) 

Ha bármilyen más típusú központi zárral találkozik, akkor válassza a 2. verziót, mert úgy a legegyszerűbb a beszerelés. 

 
9.  GSM/GPS beszerelése 

A két antenna közötti távolságnak legalább 30 cm-nek kell lennie. Az antennákat a műszerfalra, a szélvédő alsó részére vagy 

az utastér tető részére szerelje fel úgy, hogy ne érintkezzen fémmel. 

10. Beszerelés utáni tesztelés 

1. A vezetékek megfelelően legyenek összekötve. 

2. A beépített elem miatt a fő egységen a J2 legyen ON/bekapcsolt pozícióban. 

3. Legyen a SIM kártya a helyén. 

4. Kapcsolja be az áramot, figyelje a LED égőt. 3 másodpercen belül a sárga LED villogni fog másodpercenként, 5 

másodpercen belül a zöld LED villogni fog másodpercenként. 15 másodpercen belül a zöld LED villogni fog 5 

másodpercenként-ez azt jelenti, hogy a GSM működik. 45 másodpercen belül sárga LED villogni fog 3 

másodpercenként-ez azt jelenti, hogy a GPS működik. Ezek az intervallumok nőhetnek hálózati problémák miatt. 

Nyitott helyre álljon az autóval, hogy megtalálja a hálózatot. 

5.  Miután megvan a hálózat, állítsa be a 3 telefonszámot. Nyomja meg a távirányítón a gombot, hogy élesítse a 

riasztót. A kék LED villogni kezd, és ajtók bezáródnak. Ha ebben az állapotban kulccsal kinyitják az ajtót, a riasztó 

bekapcsol,  és a rendszer küld egy SMS-t, majd a megadott számot felhívja. 

6. Hívja fel azt a számot, amit behelyezett a fő egységbe, és kövesse az utasításokat. 



  

 

VI. Specifikációk 
1. Fő egység 

Fő egység mérete: 130*100*35mm 

       Tápfeszültség: 12V ± 3V 
       Áramfelvétel: ≤ 200mA (a GSM pillanatnyi max áramfelvétele 2A) 
       Működés közben a maximális áramfelvétel:  

- Fényjelző: 15A 
- ACC, ON1, ON2, STR: 15A 
- Az első és második  csatorna: 250mA 
- Sziréna: 10A 
Riasztó hangereje: 120±5dB 
Hangszóró hangereje: 5-85dB (állítható) 
Üzemelési min-max hőmérséklet: -40°C~+75°C 
Tárolási hőmérséklet: -40°C~+85°C 
Tartalék elem: 7.2V 300MAH 
RF: 433,92 MHz 
GSM frekvencia 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz 
GPS frekvencia: L1-es hullámsáv (1575,42MHz) 
GPS helymeghatározási idő:  
GPS helypontossága: 3m, sebesség pontossága: 0,1m/s 
GPS működési feltételei: magasság: <18000m, sebesség: <515m/s 
2. Távirányító 
Tápfeszültség: 6V 
Állandó áramfelvétel: 0mA 
Működés közbeni áramfelvétel: ≤7mA 
Frekvencia: 433,92MHz 
Hatótávolság: ≥ 80m 
Üzemelési min-max hőmérséklet: -20°C~+75°C 
Tárolási hőmérséklet: -40°C~+85°C 
3. Tárcsázó 
Tápfeszültség: 6V (CR2016 3V elem 2db) 
Áramfelvétel: ≤ 7uA 
Működés közbeni áramfelvétel: ≤ 12mA 
RF: 433,92MHz 
Hatótávolság: 30m 
Üzemelési min-max hőmérséklet: -20°C~+75°C 
Tárolási hőmérséklet: -40°C~+85°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  

 
 
 

VII. Felmerülő hibák lehetséges okai 
1. Beszerelés után a rendszer nem működik: 

*Ellenőrizze, hogy jó helyre vannak- e bedugva a tartozékok a fő egységben. 
*Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e összekötve. 
*Ellenőrizze, hogy nem tört-e el a fő egység biztosítéka. 
*Ellenőrizze, hogy a széria szám megegyezik-e a fő egységen található számmal. 
 

2. Az autó be van riasztva, és egy kamion elhalad az autó mellett, a riasztó bekapcsol: 
*Ellenőrizze a szenzor érzékenységét. Állítsa lejjebb a szenzor érzékenységét. 
 

3. A sziréna nem szól behatolásnál: 
*Ellenőrizze, hogy a sziréna és a fő egység között a kábelek megfelelően vannak-e összekötve. 
*Ellenőrizze, hogy a rendszer némára van-e állítva. 
 

4. A LED világít a távirányítóban, de nem tudja vezérelni a rendszert: 
*Ellenőrizze az elem töltöttségét. (Nem lehet kevesebb 5V-nál) 
*Ellenőrizze a távirányító frekvenciáját. 
 

5. A központi zár nem működik: 
*Ellenőrizze, hogy a kábelek jók-e illetve, hogy a fő egység biztosítéka nem égett-e ki. Ha nincs ezekkel gond, akkor 
nézze át a kábelek összekötését. 
*Ellenőrizze, hogy a központi zár motorja jó-e. 
*Ellenőrizze, hogy az autó központi zár típusának megfelelően lett-e összekötve. Ld. 14-es pont. 
 

6. A távirányítóval tudja vezérelni a rendszert, de a tárcsázó nem működik: 
*Ellenőrizze, hogy van-e GSM hálózat. Nézze meg, hogy a LED zölden villog-e 5 másodpercenként. 
Ha nem villog a zöld LED, vagy a kék LED villog másodpercenként, az azt jelenti, hogy nincs GSM hálózat. Ellenőrizze 
a SIM kártyát illetve annak érvényességét. (Nincs-e letiltva) 
 

7. Riasztáskor nem hívja a rendszer: 
*Ellenőrizze, hogy van-e GMS hálózat. Nézze meg, hogy a LED zölden villog-e 5 másodpercenként. 
* Ellenőrizze a SIM kártyát illetve annak érvényességét. (Nincs-e letiltva) 
*Ha rendszer csak ütést érzékel, nem fog telefonálni, csak akkor, ha behatolást észlel ajtón, csomagtartón 
keresztül, vagy ha a fékpedált lenyomják, és a motort beindítják. 
*Ellenőrizze, hogy a riasztáshoz beállított telefonszám helyes-e. Hívja fel a rendszer, hogy ezt leellenőrizze. 
 

8. A GPS nem tudja meghatározni az autó helyzetét: 
*Ellenőrizze, hogy a GPS modul megfelelően működik-e, nézze meg, hogy a sárga LED villog-e 3 másodpercenként. 
Ha igen, akkor nem ez a gond. 
*Ellenőrizze, hogy az antennát nem takarja-e valami fém tárgy. 
*Tesztelje a GPS antennáját az autón kívül. 
 

9. Visszhangzik a telefon: 
*Halkítsa le a telefont. 
*Helyezze másik helyre a hangszórót és a mikrofont. 
 

10. Nem tud telefonálni a tárcsázóval vészhelyzet esetén: 
*Ellenőrizze, hogy van-e GSM hálózat. 
*Ellenőrizze, hogy a riasztáshoz megadott szám, jó-e. 
*Ellenőrizze, hogy a tárcsázó megfelelően működik-e 

 

 


