
S60  távirányítós központi zár modul  

magyar nyelvű használati útmutató 

 
 

  

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az útmutatót.   

 

 Paraméterek : 

- 2 db ugrókódos négygombos távirányító 

- relézett 6 vezetékes központi zár vezérlő kimenet, mely alkalmas negatív 

és pozitív vezérlésre, vagy akár zár motorok közvetlen meghajtására külön 

vezérlő elektronika nélkül is 

- állítható zárás idő : 0,7 / 3,5 másodperc 

- elektronikus és pneumatikus zárak vezérlése 

- index villogtatás nyitáskor és záráskor 

- csomagtér nyitó kimenet  : - 500 mA  

- üzemi feszültség :  12 V 

- áramfelvétel bekapcsolt / kikapcsolt állapotban : 10 / 12 mA 

 

 

 

 

 

Működés : 

 Ajtók zárása :   Nyomja meg egyszer a  gombot, az indexlámpák egyszer 

felvillannak, egy hangjelzés hallatszik, és a gépjármű ajtók automatikusan 

záródnak. A visszajelző LED villogni fog ( riasztót szimulálva )  

Ajtók nyitása : A  gombot megnyomva az indexlámpák kétszer felvillannak, két  

rövid hangjelzés hallatszik, a zár automatikusan kinyílik, a LED nem villog.  

  

Autó keresése :  Bezárt ajtóknál  tartsa lenyomva 3 másodpercig a    gombot és 

az index  lámpák 25 mp-ig  villogni fognak, ami segít megtalálni autóját egy 

nagyobb parkolóban. Leállításhoz nyomja meg még egyszer ugyanazt vagy a  

gombot. 

  

Néma zárás és nyitás :  Csak abban az esetben van jelentősége, ha hangjelző 

szirénát köt a vezérlőhöz. Az ajtók zárásához nyomja meg a       gombot. 

Ekkor záráskor az indexek villognak, de hangjelzés nem történik.  Az ajtók 

záródnak és az indítás gátló működébe lép. Amennyiben az ajtók nyitását is néma 

üzemmódban szeretné elvégezni, a gomb megnyomása előtt nyomja le a 

gombot is. 
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Csomagtartó nyitása: Nyomja le a zárás  gombot 2 másodpercig, a lámpák 

háromszor villannak, két rövid  hallatszik, és a csomagtartó kinyílik.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A távirányító tanítása :   

 

 A gyárilag a készülék csomagolásában kapott távirányítók a készülék mellé 

vannak tanítva, erre a funkcióra akkor lehet szüksége, ha további távkapcsolókat 

szeretne vagy  elveszik egy távirányító és újat kell vásárolnia.  

Tartsa nyomva 3 másodpercig a központi egységben található tanuló gombot. A  

lámpák háromszor felvillannak, majd tovább villognak. A rendszer most tanuló  

módba lépett. 3 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot a  

távirányítón, a lámpák háromszor, majd folyamatosan villognak, mutatva, hogy  

a távirányító be lett kódolva. Minden központi egységhez  max. 4 db távirányító  

kódolható egyszerre. 

 

Lemerült elem jelzése : 

  Amennyiben a távirányítóban az elem gyengül, a nyomógomb feletti LED villog. 

Az elem gyengülése esetén a távirányító gyakran csak nyitás vagy zárás módban 

működik ! Ha ezt a jelenséget tapasztalja, cserélje ki az elemet ! 

 

  A beszerelést bízza szakemberre, mert a készülék helytelen beépítése nem 

megfelelő működét vagy a termék meghibásodását és egyben a garancia 

elvesztését okozhatja !   

 A garancia feltétele a beszerelő szerviz igazolása ! 

 

Forgalmazza : 

Metroman Hungária KFT 

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 
 Származási hely : Kína 

www.metroman.hu 
 

 

 

 

 

 
 

 

Központi zár vezérlés bekötési lehetőségei :  

 

 
közvetlen zármotor vezérlés 
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http://www.metroman.hu/


 


