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I. Bevezetés 
 

A MAGICAR M870AS egy korszerű, magas szintű biztonsági eszköz. 
Köszönhetően ennek a kétirányú távjelző eszköznek, Ön azonnal értesül az autóját 
fenyegető esetleges veszélyről, illetve annak jellegéről abban az esetben is, ha 
messze tartózkodik a járműtől és nem hallja a szirénát.   

A MAGICAR M870AS lehetővé teszi a jármű távindítását, illetve téli időszakban 
használható az autó bemelegítésére, nyári időszakban pedig annak indulás előtti 
lehűtésére ( légkondicionáló esetén ). A jármű a távindítás ideje alatt is biztonságban 
van; egy esetleges támadás esetén a motor leáll, és blokkolás alá kerül.    

A kétirányú távvezérlés legnagyobb előnye, hogy látótéren kívüli jármű esetén is 
használható. Minden kiadott parancs megerősítésre kerül a távirányítón.  
A még magasabb biztonsági szint elérése érdekében, az autóriasztó két számjegyű 
PIN kóddal rendelkezik, amely programozás esetén használható. 

 
II. Elhelyezés 
 

   Az egyes alkotórészek beszerelésekor fontos, hogy pl. a mikrohullámú érzékelő 
(amennyiben beszerelésre kerül) elhelyezése megfelelően történjen. Mivel az 
érzékelő mágneses elven működik, nagyon érzékeny a gépkocsi különböző 
elektromos készülékeiben kialakult mágneses térre. Ez akár hibás riasztást is 
okozhat. Például, az autóstátusz távirányítóval történő ellenőrzésekor működésbe lép 
a vészvillogó. Amennyiben az érzékelő túl közel található a villogóreléhez, riasztást 
okozhat. Az érzékelő végleges beszerelése előtt a fentiek ellenőrzése szükséges. 
   Az antenna úgy kerüljön elhelyezésre az első vagy hátsó szélvédőre, hogy ne 
zavarja a látómezőt. Alternatív megoldásként használható a vezetőoldalon található 
árnyékoló. Az antennát vízszintes használatra tervezték. Bármilyen másfajta 
elhelyezés a hatótávolság csökkenését eredményezheti.  
   Ragassza a matricát az R.P.S érzékelőre, majd a fólia eltávolítását követően 
helyezze el az érzékelőt az első szélvédőre. Az R.P.S tartozéka egy LED dióda és 
egy nyomógomb. Az R.P.S érzékenysége a hátoldalán található háromfokozatú 
kapcsolóval állítható. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 12V-os kiegészítő relé csatlakozás 

 
A rosszul csatlakoztatott kiegészítő relé problémát okozhat a riasztó beszerelése 
során, ezért kérjük, gondosan tanulmányozza az alábbi, a 12V-os relé 
csatlakoztatására vonatkozó példákat. 
 
 
Relé alapleírás: 
85-ös és 86-os: az elektromágnes tekercskivezetése. Amennyiben a 
tekercsben nem folyik áram, a 30-as csatlakoztatása a 87A-hoz történik. 
Amennyiben a tekercsben folyik áram, az elektromágnes vonzza a 30-as 
kivezetést, hogy csatlakoztatása a 87-eshez történjen. 
 
 
A jel (+)-ról (-)-ra történő változtatása 
Pl.) az irányjelző (+) jelének egy másik jellé történő változtatása, és a 
vészvillogóhoz történő csatlakoztatása. 
 
 

 
 
A (-) jel (+)kimenetre történő változtatása 
Pl.) Az AUX beszerelését követően a megfelelő eszköz (+) kimeneten 
működik. 
 
 
 
Két vezeték (-) jellel történő szétkapcsolása 
Pl.) Egy (-) jel biztosítja az A és B vezeték szétkapcsolását. Használata 
a riasztás indítás lekapcsolása esetén történik. 
 
 
 
 
Két vezeték (-) jellel történő rövid csatlakoztatása 
Pl.) Használata leggyakrabban riasztó relék beszerelése esetén történik. 
 
 
 
 

III. Vezetékezés leírása 
 
 
 
1 – fehér – Kiegészítő kimenet 
- Bekapcsoláskor az akkumulátorról (+) tápfeszültséget biztosít. Bekapcsolt 
indítómotor mellett nem működik. Ez egy kiegészítő tápvezeték a fűtő, a klíma, illetve 
a hűtő számára. Bekapcsolt indítómotor mellett a fűtő, a klíma, illetve a hűtő nem 
működik. 
2 – sárga- Indítómotor kimenet 
- Kulcsos indítás esetén az akkumulátorról (+) tápfeszültséget biztosít. (Az (+) 
akkumulátor tápfeszültség az indítómotort működteti). * Automata váltós jármű 
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távindításakor szükséges annak az ellenőrzése, hogy a sebességváltó “P” vagy “N” 
pozícióban legyen. (Csatlakoztatása az indítás lekapcsoló reléből jövő vezetékhez 
tilos.) 
3 – Zöld- Gyújtás kimenet 
- Bekapcsoláskor az akkumulátorról (+) tápfeszültséget biztosít. Biztosítja a 
bekapcsolt gyujtáskör áramellátását. Biztosítja az összes indítóvezeték, illetve a 
műszerfal áramellátását. 
4 – fekete – Alváz test  
- test (-). Rögzítése az autótesthez történik. 
5 – piros – Állandó +12V 
- fővezeték, csatlakoztatása a +12V-hoz történik. 
6 –piros/fehér – Irányjelző áramellátás 
- Ez az jelzőfény bemenő vezetéke, csatlakoztatása a +12V-hoz vagy a testhez 
történik, a lámpák áramellátásának típusától függően.  

 
 
 

 

1 – lila  
- Jelzőfény kimenet. (+) vagy (-) feszültséget biztosít, az irányjelző 
áramcsatlakozásától függően.  
2 – lila  
- Jelzőfény kimenet. . (+) vagy (-) feszültséget biztosít, az irányjelző 
áramcsatlakozásától függően.  
3 – fehér 
- sziréna kimenet. Aktiválás esetén: +12V  
4 – Szürke 
- A csomagtartót elektromos motorral nyitó autók esetén. Csatlakoztatása attól 
függően történik, hogy az alábbi (5) vezetéken milyen polaritásra van szükség. 
5 – szürke/fehér 
- Kizárólag a csomagtartót elektromos motorral nyitó autók esetén. Csatlakoztatása a 
csomagtartó kimenő vezetékéhez történik.  (+) vagy (-) feszültséget biztosít, az 
előbbi (4) vezeték áramcsatlakozásától függően.  
 
 
  
 
 
A csatlakozón megtalálható az összes, központizár rendszer szabályozásához 
szükséges relékimenet. 
1 – sárga/fekete  
- ajtónyitó kimenet (NC) 
2 – sárga 
- a nyitórelé közös vezetéke (COM)  
3 – sárga/fehér 
- ajtónyitó kimenet (NO) 
 
 
 
 
1  – Kék – Indításgátló kimenet  
- élesített állapotban a vezeték testelve van. A 
vezérlők indítják a relé blokkolását, illetve 

2-es csatlakozó – CN2 
 

4-es csatlakozó – CN4 

3-as csatlakozó – CN3 
 

87 87a 

86 

Indító áramkör 

CN1-3 Gyújtás kimenet 

CN4-1 Indításgátló 

30 
 85 

CN1  

Lekapcso
lás 

Gyújtás 

4 – zöld/fekete 
- ajtózáró kimenet (NC)  
5 – zöld 
- a zárórelé közös vezetéke (COM)  
6 – zöld/fehér 
- ajtózáró kimenet (NO)  
 



 

 

használhatók a kiegészítő modulok aktiválása során is (elektromos ablak interfész). 
Az indításgátlás második relévezetéke  a gyújtáshoz csatlakozik .( zöld vez.) 
Indításblokkoló csatlakoztatása: 
Az indítóvezetékek lecsatlakoztatásakor minden egyes (a reléfoglalatból, illetve a 
CN1 csatlakozóból jövő sárga színű) vezeték csatlakoztatása külön történik! Az 
autóindító vezetékek lekapcsolását követően, a kulcsdoboz szemközti oldalán 
található vezetékek csatlakoztatása a riasztó vezetékekhez történik. Ellenkező irányú 
csatlakoztatás esetén az autó távindítása nem lehetséges. 
 
2 – sárga/fekete  
- generátor vagy motor fordulatszám figyelés 
Generátor figyelés – csatlakoztatása a generátor vezetékhez történik. A fenti 
vezetéken gyújtásráadáskor, illetve kikapcsolt motor mellett kevesebb, mint 5V 
feszültségnek kell lennie; a fenti érték beindított motor esetén 7 és 14V között 
változhat. 
motor fordulatszám figyelés – a vezeték ahhoz a ponthoz csatlakozik, ahol 
motorindításkor a fordulatszámmal arányos impulzusleadás történik.   
3 – piros/fekete   
- Negatív ajtókapcsoló bemenet ( - ) 
4 – piros     
- Pozitív ajtókapcsoló bemenet (+) 
5 – fehér/fekete  
- Negatív izzítógyertya bemenet(-). Csatlakoztatása kizárólag Dízel motorokban 
lehetséges. Amennyiben a távvezérlés indításakor a fenti vezetékben jel található – 
az izzítás be van kapcsolva, a rendszer automatikusan dízel módba kapcsol, és az 
izzítás befejezésekor elkezdi ai indítást. Bemenet - pl. fűtésellenőrző lámpa - 
csatlakoztatása lehetséges.  
6 – fehér    
- Pozitív izzítógyertya bemenet (+).                       
7 – narancssárga/fekete  
- Negatív helyzetjelző lámpa bemenet (-). Az élesítés során a riasztó figyelmeztet, ha 
a lámpák égnek. 
8 – narancssárga   
- Pozitív helyzetjelző lámpa bemenet (+). Az élesítés során a riasztó figyelmeztet, ha 
a lámpák égnek. 
9 – szürke/fekete   
- Negatív motorháztető kapcsoló bemenet (-) 
10 – barna/fekete   
- Negatív csomagtartó kapcsoló bemenet (-) 
11 –fekete/fehér   
- (+) pozitív lábfék bemenet 
12 – barna/fekete   
- (-) negatív kézifék bemenet 
 

- kiegészítő kimenetek 
 
A kiegészítő kimenetek vezérlése távvezérlés útján 
történik. A beállítás a programozási menü  2-08, 2-09,  
2-10 pontjában található. 

 Az AUX csatlakoztatásakor minden esetben 
szükséges a tápegység ellenőrzése az autó 
berendezéseinek megóvása érdekében. 
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 Az AUX elektromos ablakhoz történő csatlakoztatása során kiegészítő 12V-os 
relé használata kötelező. 

 Az ACC-ben vagy IG1-ben aktivált (autó)berendezések esetén a relé dióda 
csatlakoztatása az IG2-n keresztül történik. 

 
 
 

Például: Amennyiben a kézi váltós autóban az IG1-en keresztül csatlakoztatott AUX 
található, szükséges annak ellenőrzése, hogy a készenléti mód a távindítás 
beállítása esetén aktív-e vagy sem. Kiegészítő relén keresztül csatlakoztatott AUX 
esetén a relé csatlakoztatásakor 30A-es biztosíték használata szükséges. 
 
 
1 – sárga 
- AUX1 kimenet, terhelési kapacitás - 250mA. 
2 – sárga/fehér 
- AUX2 kimenet, terhelési kapacitás - 250mA.  
vagy 
- Transponder by-pass vezérlés. A kimenet testelése  
a távindítás kapcsolásakor történik. Használható a 
gázüzem szabályozására karburátoros autók esetén. 
A kimenet terhelési kapacitása 250 mA. 
(Programozási menü: 2-08, 2-09, 2-10) 
Transponder by-pass beszerelése: 
A by-pass doboz kinyitását követően helyezze be a chipet vagy kulcsot az 
indításgátlóval együtt.  
By-pass vezetékek: 

Piros Csatlakoztatása a CN1 zöld riasztó 
vezetékhez történik 

Fekete Csatlakoztatása a sárga/fehér CN5 
riasztó vezetékhez történik 

A második by-pass vezetékhez csatlakozó hurok az indításgátló kódleolvasóhoz 
kerüljön elhelyezésre.  
 
 

- CAN-bus modul 
 

 
- Antenna 

 

 

- Hőmérséklet érzékelő 
 

 

- LED  
 
 
- RPS érzékelő 
 
 
- Sokk szenzor 

 

1 – fekete   

6-os csatlakozó - fekete 

7-es csatlakozó - kék 

8-as csatlakozó - kék 

9-es csatlakozó - fehér 

10-es csatlakozó - fehér 

11-es csatlakozó - piros 

3 – piros   
- +12V-os áramellátás 
4 – barna/fekete   
- sokk szenzor bemenet – első szint (-) 
 



 

 

- test 
2 – fehér   
- sokk szenzor bemenet – 2. szint (-) 
 

 
- Kiegészítő érzékelő 

 
1 – fekete   
- test – a riasztó, illetve a kiegészítő érzékelők kikapcsolása esetén a test 
lekapcsolása szükséges, ami azt jelenti, hogy megszűnik az érzékelő áramellátása. 
2 – fehér   
- (-) negatív  jelbemenet 
3 – piros   
- +12V-os áramellátás  
 

IV.  A tengelykapcsoló érzékelő csatlakoztatása 
Szükséges, amennyiben az autó indításakor 
szükséges a tengelykapcsoló pedál lenyomása.  
A relé csatlakoztatása a gyújtás-, illetve a by-
pass vezetékhez történik. Indításkor a vezeték 
testelve van. Ebben az esetben a programozási 
menüben a 2-10 opciók (az AUX by-pass-ként) 
bekapcsolt állapotban találhatók. 
 

 

V. Távindító hurok 
 

   A távindító hurok az autóriasztó fő egységében, a fedél alatt található: 

hurok 
Megszakítva: 

Automata váltó 

Nincs 
megszakítva: 
Manuális váltó 

 
Figyelem!  
Átvágott hurok mellett a távindítás bármikor lehetséges. Ezért a hurok 
megszakítása kizárólag akkor megengedett, ha a motor indítása kizárólag 
parkoló vagy üres állásban lehetséges. Egyéb esetben a hurok átvágása 
TILOS!  
 

VI. A választható lehetőségek programozása 
 
   A rendszer lehetővé teszi az alábbi, főként rendszer funkciók 
aktiválásának/beállításának programozását. Mivel néhány ezek közül befolyásolhatja 
az készülék megfelelő működését, fontos hogy a fenti módosítások 
szakszervizekben történjenek.    
 
A riasztó két programozási menüvel rendelkezik. Az 1-es vagy 2-es programozási 
menübe történő belépés az alábbiak szerint történik: 

1. Adja rá a gyújtást és nyissa ki az ajtót! 
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2. Az 1-es menü programozása érdekében nyomja meg a l+ll-es gombot 2 
másodpercig. 
A 2-es menü programozása érdekében nyomja meg a l+lV-es gombot 2 
másodpercig . 
A sziréna egyszer sípol. 
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3. 2 másodpercen belül a nyomja meg a IV-es gombot annyiszor, amennyi a 
beállítandó funkció száma. Minden egyes gombnyomást követően a lámpák 
felvillannak, a sziréna pedig sípol. 

4. Várjon néhány másodpercet. A funkció számának megfelelő számú 
szirénasípolás, illetve lámpafelvillanás történik. Amennyiben a szám nem 
helyes, kezdje újból az eljárást az első ponttól. A villogást/fényjelzést követő 5 
másodpercen belül válasszon az alábbiak szerint: 
Nyomja meg az I-es gombot az 1-es szám kiválasztása érdekében. Egy 
szirénasípolás, egy lámpafelvillanás. 
Nyomja meg az II-es gombot 2-es szám kiválasztása érdekében. Két 
szirénasípolás, két lámpafelvillanás. 
Nyomja meg az III-as gombot 3-as szám kiválasztása érdekében. Három 
szirénasípolás, három lámpafelvillanás. 
Nyomja meg az IV-es gombot 4-es szám kiválasztása érdekében. Négy 
szirénasípolás, négy lámpafelvillanás. 
 

Megjegyzés: 

 Bármely más módosítás végrehajtása érdekében, ismételje meg az egész eljárást 
az elejétől! 

 Ha hosszú sípolást hall, kilépett a programozási menüből. Kezdje újra az első 
lépéssel!  Hibajelzés: 

Amennyiben a módosítások programozása során a távirányító hatókörzeten kívül 
kerül,  „FAIL” (HIBA) kód jelenik meg a kijelzőn, és a programozás törlődik.  
 
  1-es programozási menü  
 Nyitott ajtó és ráadott gyújtás mellett nyomja meg az I-es és II-es gombot 2 

másodpercig!  

Szám Funkció 
Opciók 

I-es gomb II-es gomb III-as gomb 
IV-es 
gomb 

1-01 TURBO mód Ki 2 perc 1 perc - 
1-02 Időzített indítás Ki Be - - 
1-03 Motorjárási idő 10 perc 25 perc 3 perc 5 perc 
1-04 RPS vészkód használat Ki Be - - 

1-05 
Készenléti mód 

beállítása 
Az ajtók 

bezárásával  

Az ajtók 
bezárásával és 
az l-es gomb 

megnyomásával 

Az ajtók 
bezárásával 

+riasztó 
bekapcsolásával 

- 

1-06 
Villogás nyitott ajtók 

esetén 
Ki Be - - 

1-07 Indítás késleltetési idő 3 mp 5 mp 8 mp 12 mp 

1-08 
Villogás nyitott 

csomagtartó esetén  
Ki Be - - 

1-09 Motorérzékelés Generátor Fordulatszám - - 
1-10 PIN kód használat Ki Be - - 
1-11 Indításgátló/Gyújtásgátló Gyújtásgátlás Indításgátlás - - 

1-12 

Belső világítás 
lekapcsolás késleltetés 

ideje 
Ki 5 mp 15 mp 50 mp 

 
 
 
 
 
 



 

 

Funkciók leírása: 
 
1-01   Bekapcsolása esetén a motor a kézifék behúzását, a gyújtás levételét, illetve 
az ajtók bezárását követően tovább jár. Eközben a fények villognak, és a távirányító 
jelzi a motorjárásból hátralévő időt. A motorjárási idő beállítása 1 vagy 2 percre 
lehetséges. 
1-02 Bekapcsolása esetén a riasztó megkísérli elindítani az autót az előre beállított 
időn belül. A funkció a távirányítón történő aktiválástól, valamint az indítási idő, illetve 
a készenléti mód beállításától függ.  
1-03 Távindítás esetén a motorjárási idő beállítása.   
1-04  Bekapcsolása esetén a hatástalanítás és az ajtónyitás céljából 4 jegyű 
vészkód beprogramozása lehetséges.  
1-05 Ezen opció kiválasztásával beállítható a készenléti mód. A készenléti mód 
beállításához járó motor mellett a sebességváltónak üresben, a kéziféknek pedig 
behúzott állapotban kell lennie. A gyújtás lekapcsolásával a motor tovább jár, a 
készenléti mód beállítása a programozási menü 1-05 pontjának kiválasztásával 
lehetséges. A 3-as számú opció kiválasztásával élesíthető a riasztó. 
1-06 Bekapcsolása esetén a riasztó a lámpák villogásával jelzi az ajtók nyitott 
állapotát.  
1-07 Dízel autók esetén beállítható a bemelegítési idő.  
1-08 Bekapcsolása esetén a riasztó a lámpák villogásával jelzi a csomagtartó 
nyitott állapotát. 
1-09 motortípus érzékelés kiválasztása.  
 - generátor – bemenet: 12V indításkor, és kevesebb, mint 5V, lekapcsolásnál. 
 - fordulatszám– használhatók az érzékelők impulzusai.  
1-10 A szervíz mód beállítása 2 módon lehetséges: 
 - gyújtás be-/kikapcsolás 3szor egymás után 
 - gyújtás be-/kikapcsolás 3szor egymás után, illetve 2 számjegyű kód bevitele a RPS 
használatával (a gombok a hátoldalon találhatók). 
1-11 Gyújtásgátlás használata során a kimenet blokkolt – élesítve (bekapcsolva -
250mA) aktív; távindításkor nem aktív; illetve PÁNIK használatakor - amikor a 
hatástalanított kimenet aktiválása 30 másodpercen belül megtörténik - 
hatástalanított. Indításgátló használata során a blokkolt kimenet – élesítve és 
távindításkor aktív; hatástalanítva, azaz PÁNIK használatakor – amikor a 
hatástalanított kimenet aktiválása azonnal megtörténik- nem aktív.  
1-12 Az élesítést követő idő, mialatt az ajtó bemenetek inaktívak. 
 
  2-es programozási menü  
Nyitott ajtó és ráadott gyújtás mellett, nyomja meg az I-es és IV-es gombot 2 
másodpercig.  

Szám Funkció 

Opciók 

I-es 
gomb 

II-es gomb III-as gomb 
IV-es 
gomb 

2-01 
Csomagtérnyitás 

impulzus 
0,5 mp 2 mp 3 mp 4 mp 

2-02 Ajtózáró impulzus 0,8 mp 4 mp 2 x 0,8 mp 15 mp 
2-03 Ajtónyitó impulzus 0,8 mp 4 mp 2 x 0,8 mp - 

2-04 
Ajtózáró/nyitó 

impulzus távindításkor 
Ki 

Záró impulzus 
távindítás után 

Nyitó impulzus 
távindítás előtt, 
záró impulzus 
távindítás után 

- 

2-05 

Ajtózáró impulzus a 
távindított motor 

leállását követően 
Ki Be - - 

2-06 Jelzőfény Normál mód Folyamatos Pulzáló mód - 



 

 

mód 
2-07 Indítás kimenet hossz ST-1 ST-2 ST-3 - 
2-08 AUX 1 0,5 mp 5 mp 40 mp Zár 
2-09 AUX 2 0,5 mp 5 mp 40 mp Zár 
2-10 AUX 2 BYPASS modul Be Ki - - 

2-11 

Sokk szenzor  
be-/kikapcsolás   

AUX működés közben 
Be Ki - - 

2-12 Hidegindítás Ki 0 ºC -5 ºC -10 ºC 

 
Funkciók leírása: 
2-01  A csomagtartó kimenet impulzus idejének beállítása 
2-02  Ajtózáró impulzusidő-beállítás 
2-03  Ajtónyitó impulzusidő-beállítás 
2-04  A központizár kimenetek távindítás aktiválást követő működése beállítható. Ez 
tanácsos, ha a távindítást követően ajtónyitás szükséges.  
2-05 A jármű távindítást követő lezárásának opciója. 
2-06  Ezzel a funkcióval bekapcsolt riasztó mód mellett végrehajtható a világítás 
szabályozás beállítása.  
 - normál – főként közvetlen villogó szabályozásra 
 - 1-es és 2-es mód – a vészvillogó gombnyomás útján történő szabályozására 
szolgál, lásd 12. oldal.  
2-07 Az indítómotor indítási időtartama. 
2-08 Az 1-es számú AUX kimenet negatív impulzus időtartama. 
2-09 A 2-es számú AUX kimenet negatív impulzus időtartama. 
2-10 A 2-es számú AUX kimenetet lehetséges by-pass kimenetként beállítani. 
Ebben az esetben távindításakor a kimenet aktiválódik, és használható pl. a 
transponder by-pass modulhoz. A távindítás befejezését követően a kimenet 
deaktiválódik.   
2-11 Lehetővé teszi a sokk szenzor - kiegészítő kimenetek hozzáadásával történő - 
deaktiválását, ha a csatlakoztatott eszköz szenzor reakciót okoz.  
2-12 Lehetővé teszi a beállított hőmérsékleten történő távindítást. Azonban abban 
az esetben, ha a hőmérséklet magasabb a beállított értéknél, az távindítás nem 
lehetséges! 
 
ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS (RESET)  
Amennyiben szeretné visszaállítani az összes funkció eredeti beállítását, azt az 
alábbiak szerint teheti meg. Minden gyári beállítás az egyes opcióban található.  
 
Eljárás: 

1. Kapcsolja be a gyújtást és nyissa ki az ajtót! 
2. Nyomja le az I+II-es gombot 2 másodpercig! Ekkor a fények felvillannak, a 

sziréna pedig egyet csipog. 
3. 2 másodpercen belül nyomja meg a III-as gombot. Ekkor a fények felvillannak, 

a sziréna pedig egyet csipog. 
Nyomja meg a III-as gombot újra. Ekkor a fények felvillannak, a sziréna pedig 
egyet csipog. 
Nyomja meg a III-as gombot újra. Ekkor a fények felvillannak, a sziréna pedig 
egyet csipog. 

       4. Néhány másodperc múlva a sziréna háromszor csipog, és a lámpák 
háromszor felvillannak az 1-es programozási menü visszaállításának 
megerősítéseként.  
A 2-es programozási menü visszaállításához kövesse a fenti lépéseket azzal a 
különbséggel, hogy a 2. lépésben az I+IV-es gombot nyomja meg.  



 

 

 

VII. A vészvillogó mód-funkció kalibrálása 
 
Amennyiben riasztási célból nem lehetséges a vészvillogó közvetlen szabályozása, a 
vészvillogó gomb-mód használható. Ebben az esetben vészvillogó kimenet 
helyettesíti a vészvillogó kapcsolót (1. ábra). A programozási menü 2-06-os 
pontjában folyamatos és pulzáló mód is beállítható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalibrálás  
Az 1-es vagy a 2-es mód használata esetén szükséges a kimeneti idő beállítása.  
Ebben az esetben a riasztó pontos időtartamot határoz meg, amely a riasztási állapot 
során alkalmazott villogások számának meghatározásához szükséges.   
A kalibrálást megelőzően szükséges a megfelelő mód beállítása a 2-es 
programozási menüben.   
Eljárás: 

1. Kapcsolja be a vészvillogó gombot! – ekkor az autólámpák villognak. 
2. Nyissa ki az ajtót, adja rá a gyújtást és nyomja le a fékpedált!    
3. Röviden nyomja meg a III-as gombot! – ekkor a sziréna egyszer jelez.  
4. Nyomja le a RPS érzékelő gombját és tartsa lenyomva 10 felvillanásig! 
5. A gomb felengedése után a sziréna egyszer csipog. 
6. A kalibrálás sikeresen befejeződött. Kapcsolja ki a vészvillogó gombot!  
7. Csatlakoztassa a világítás kimenet vezetéket (CN2-1) a vészvillogó kapcsoló 

vezetékhez (1 sz. ábra). Ellenőrizze a CN1-6 közös huzal polaritását! A fenti 
csatlakoztatást követően a riasztó szabályozza a lámpák villogását. 

Ha a kalibrálás sikertelen, a sziréna háromszor jelez. Ebben az esetben ismételje 
meg a teljes eljárást!   

 

VIII. Szervíz mód 
 
A riasztó rendszer távirányító nélkül is szervíz módba állítható (abban az esetben, ha 
elveszett vagy megsérült a távirányító). A szervíz mód beállítása lehetséges PIN 
kóddal vagy PIN kód nélkül is (programozási menü: 1-10). A PIN kód használatával 
csökkenthető a szervíz  mód jogosulatlan használatának veszélye.  
 
 
 

Kimenet - Lámpák 

Villogó lámpák 

1-es mód – folyamatos 2-es mód – pulzáló 

 
Szabályozó 

egység 

 Vészvillogó 

kapcsoló 
Jelzőfény kimenet (CN2-1) – Közös kimenet 
(CN1-6) a kapcsoló típusától függően testhez 

vagy +12V-hoz csatlakoztatva 

1. ábra A vészvillogó kapcsolóhoz csatlakoztatott helyzetjelző fény kimenet  



 

 

Szervíz mód beállítása pin kód nélkül. 
Nyissa ki az ajtót, a riasztó bekapcsol. Várjon 30 másodpercet, amíg a sziréna 
elnémul. 3 másodpercen belül ismételje meg a következő lépéseket: 

1. Fordítsa el a kulcsot a “gyújtás be” pozícióba! Ráadott 
gyújtás mellett a fények a műszerfalon világítanak. A 
legtöbb gépjárműben ez a pozíció két kattanásra van a “Ki” 
pozíciótól.  

2. Kapcsolja le a gyújtást! Ekkor a műszerfal fények 
kialszanak. 

3. 1-es és 2-es lépést összesen három alkalommal kell megismételni, 
három másodpercen belül. Ennek végeztével a riasztó kikapcsol, a  
szervíz mód pedig aktivált állapotba kerül.   

 
Szervíz mód beállítása pin kód segítségével. 

1. Élesítve. 
2. Az ajtó kinyitásával a riasztó bekapcsol.  
3. Adja rá/vegye le a gyújtást háromszor! 
4. A fények egyszer felvillannak. 
5. Nyomja meg az RPS-en lévő gombot annyiszor, amennyi az első szám.  
6. A sziréna egyszer jelez és a fények egyszer felvillannak. 
7. Nyomja meg az RPS-en lévő gombot annyiszor, amennyi a második szám.  
8. A sziréna kétszer jelez, és a fények kétszer felvillannak. 
A szervíz mód aktiválása megtörtént. 

 
Szervíz módban működő funkciók: 

 I-es gomb (0,5mp) – lezárás/kinyitás 
 I-es+III-as gomb (0,5mp) – Szervíz mód kikapcsolás 
 IV-es gomb (0,5mp) – Autóstátusz ellenőrzés  
 III-as gomb (2 rövid lenyomás) – A távirányító 10mp-es háttérvilágításának 

bekapcsolása.  
 II-es+III-as gomb (2mp) – Programozási menü 

 
Amennyiben megpróbál további funkciókat beprogramozni, a 
távirányító háromszor csipog és a kijelző a „SLEEP” (ALVÁS) 
feliratot jeleníti meg.  
 
Szervíz mód kikapcsolása. 

A szervíz mód kizárólag a távirányító használatával deaktiválható: 
 Nyomja meg röviden a I-es és III-as gombot egyszerre. 
 A sziréna egyszer jelez, a lámpák kétszer felvillannak. 

   

IX. Távirányítók programozása: 
 

A távirányító programozása 

1. A riasztó hatástalanított állapotában lehetséges. 
2. Három másodpercen belül adja rá/vegye le a gyújtást háromszor. A lámpák 

egyszer felvillannak. Ekkor Ön szerviz/programozási módba kapcsolt.  
3. 6 másodpercen belül röviden nyomja le a távirányítón az l-es gombot. A 

programozás visszaigazolásaként a lámpák egyszer felvillannak.  
4. A 2. lépésben leírt módon programozza be a többi távirányítót is! Minden egyes 

távirányító esetén, visszaigazoláskor a lámpák egyszer felvillannak. A rendszer 
automatikusan lezárja a programozási menüt a harmadik távirányító után, vagy 6 
másodpercen belül; ezt a lámpák két felvillanása jelzi.  



 

 

Figyelem !!! 
Új távirányítók programozásakor a régiek automatikusan törlődnek. Amennyiben Ön 
csak egy távirányítóval rendelkezik, nem szükséges azt háromszor beprogramoznia.  
 
RPS PIN-kód beállítása  

A kód elsődleges beállításának feltételei! 
 
 
 
 
 
 
Hatástalanított állapot  Gyújtás be- /  Nyitott ajtók 

motor kikapcsolása 
Kód programozása (1111-9999): 

1. Adja rá a gyujtást, 
2. Nyissa ki az ajtót! 
3. Kopogtassa/nyomja meg az R.P.S érzékelő gombját 10-szer! Minden egyes 

kopogtatáskor piros LED felvillanás látható. A kopogtatások/nyomások között 
eltelt idő nem lehet hosszabb 1,5 másodpercnél! 

4. Ekkor gyors kék LED villogás látható. Amennyiben ez nem történik meg, 
kezdje újra az 1. lépéssel.  

5. Nyomja meg a RPS-en lévő gombot 1 és 9 között annyiszor, amennyi az első 
szám! Minden gombnyomást követően piros LED felvillanás látható. 

6. A számjegy bevitele után várjon, amíg a led megerősíti a számot a megfelelő 
számú kék LED felvillanással. 

7. Ekkor gyorsan villogó kék LED látható. Nyomja meg a RPS-en lévő gombot 1 
és 9 között annyiszor, amennyi a második szám! Minden gombnyomást 
követően piros LED felvillanás látható.  

8. A számjegy bevitele után várjon, amíg a led megerősíti a számot a megfelelő 
számú kék LED felvillanással. 

9. Folytassa a 7-es és 8-as lépéssel a kód harmadik és a negyedik 
számjegyének bevitelét.  

10. A negyedik számjegy bevitelét követően a lámpák felvillannak a kód 
elfogadásának visszaigazolásaként.  

 

Szerviz PIN-kód megváltoztatása 
  Ehhez a funkcióhoz a PIN-kód kérésnek bekapcsolt állapotban kell lennie a      
  programozói menüben(1-10)!                                               
  A gyártó által beállított kód: 11, amit beszerelés után feltétlenül változtasson meg!!! 

1. Hatástalanítsa a riasztót! 
2. Nyissa ki az ajtót és a csomagtartót! 
3. Adja rá a gyujtást 3-szor 3 másodpercen belül. A sziréna és a fények 1-szer 

jeleznek. 
4. Az RPS-szenzor nyomógombját nyomja meg annyiszor, amennyi az Ön első 

száma. 
5. A sziréna és a fények 1-szer jeleznek. 
6. Az RPS-szenzor nyomógombját nyomja meg annyiszor, amennyi az Ön 

második száma. 
7. A sziréna és a fények 2-szer jeleznek. 
8. Megerősítéshez nyomja meg a távirányító IV-es gombját. A sziréna és a 

fények 3-szor jeleznek. 
  A szerviz PIN-kódot sikeresen megváltoztatta! 



 

 

 

 
 

 

 

 
X. Az ajtózáró rendszer kapcsolási rajza 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ábra Eredeti, beépített elektromos központizár, illetve 
kompresszor használata a kapcsoló szabályozásához. 

Megjegyzés: Aktív idő 4 mp.  
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Kinyít 

Zár  

Elektromos 

motorkapcsoló 

Fő vezeték  

NC1 

NC2 

COM1 

NO1 

COM2 
NO2 

sárga/fekete 

sárga 

sárga/fehér 

zöld/fekete 

zöld 

zöld/fehér 

CN3 

1. ábra Eredeti, beépített elektromos központizár, az 
első ajtó belsejében csak egy kapcsoló található. Motor 

és szabályozási szintre volt szükség  

+12V 
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Zár  

sárga/fekete 

sárga 

sárga/fehér 

zöld/fekete 

zöld/fehér 
zöld 

 

NC1 

NC2 

COM1 

NO1 

COM2 

NO2 

CN3 

CN3 

Első ajtó kapcsoló 

2. ábra Eredeti, beépített elektromos központizár és 
elektromos zár kapcsoló telepítése megtörtént. 

sárga/fekete 

sárga 

sárga/fehér 

zöld/fekete 

zöld/fehér 
zöld 
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zöld/fekete 
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NC1 
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COM1 

NO1 

COM2 

NO2 

Eredeti beépített 

szabályozó. 
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4. ábra Eredeti, beépített elektromos központizár.  

CN3 


