
 

 

 

 

I-KEY Modul 
A DIY Okos Kulcsot (továbbiakban: I-KEY modul) úgy tervezték, hogy a hagyományos távvezérlő rendszert (riasztók, 

központi zárak, központi zár modulok) egy okostelefonon belüli vezérlőrendszerre irányítsa. Alkalmazható gépjármű 

után-gyártott riasztórendszere vagy kulcsnélküli rendszer számára, továbbiakban a motorkerékpárok és az otthoni 

riasztórendszerre is. 

A I-KEY modullal lehetősége nyílik, hogy telefonjával vezérelje az Ön által telepített opciókat, legy az nyitás, zárás, 

csomagtérnyitás, távindítás (opcionális). Így még nagyobb kényelmet biztosítson Ön számára, ha nincs Önnél a 

távadója, távirányítója. 

 

 

Az I-KEY modulhoz hozzáadható alkalmazható rendszerek a következők: 
1. A legtöbb márkájú kulcs nélküli beléptető rendszer; 

2. Után-gyártott hozzáadott autóriasztó rendszer: 

(1) Micca Auto által gyártott ugráló kód rendszer  

(2) A legtöbb márkájú autóriasztó rendszer, amely a lentebb leírt módon kódolt 

3. Motorkerékpár riasztó: 

(1) Micca Auto által gyártott ugráló kód rendszer  
(2) A legtöbb márkájú motorkerékpár riasztó rendszer, amely a lentebb leírt módon kódolt 

Otthoni riasztó rendszer, amely a lentebb leírt módon kódolt 

Kompatibilis kódok 
Az I-KEY modul rendszer az alábbi 3 típusú kódokat tartalmazza: 
1. GYÁRI KÓD (433.92 MHz) 
A GYÁRI KÓD, azaz a Micca rendszerek alapértelmezett ugró kódja, kódtanulást igényel a 433.92 MHz-es 
frekvenciájú Micca riasztórendszereknél. 

2. KÓDTANULÁS (433.92 MHz) 
A KÓDTANULÁS, azaz a EV1527, PT2260, PT2240, stb. kódolók, kódtanulást igényel az ilyen 433.92 MHz-es 
frekvenciájú kódolórendszereknél. 
3. KÓD MÁSOLÁSA (300MHz-868.35MHz) 
Képes minden fix kódot átmásolni ugyanúgy, mint a EV1527, EV527, PT2240, PT2260, stb. kódolók, valamint 
a multifrekvenciás tartománya 300MHz és 868.35MHz közötti. 

Pl. 300MHz, 304MHz, 306MHz, 310MHz, 315MHz, 315.5MHz, 330 MHz, 360 MHz, 370 MHz, 380 MHz, 390 MHz, 418 

MHz, 430.5 MHz, 433.42, MHz, 433.92 MHz, 868.35MHz, 286-361 MHz, 384-400 MHz. 

DiySmartKey  indítása 

Hogyan kezdjen hozzá eszközei vezérléséhez DiySmartKey Okostelefonjáról? Csak kövesse az alábbi egyszerű 

lépéseket: 

Állítsa be a  DiySmartKey Appot; 

Párosítsa az DiySmartKey-t okostelefonjával Bluetooth-on keresztül; 

Végezze el a kódtanulást; 

Kezdje használni a DiySmartKey-t. 

A  DiySmartKey  App beállításai 

A " DiySmartKey " alkalmazás telepíthető mind iOS rendszerekre (iOS 8.0 vagy újabb), mind Android rendszerekre 

(4.3 vagy újabb). Olvassa be az alábbi QR kódot az alkalmazás letöltési linkjéhez, vagy keresse meg az alkalmazás 



 

 

nevét: "DIY SMART KEY" közvetlenül az App Store-ban vagy a Google Play-ben. QR kódoka a csomagoláson is! 

 

A DiySmartKey  Appnak 3 testre szabható témája van, a különböző eszközökhöz (Autó/Motor/Ház): 

 

 
 

Okostelefon és I-KEY Bluetooth Párosítása 
Az I-KEY egy olyan Bluetooth modul, ami olyan Okostelefonokkal kompatibilis, amelyek legalább 4.0-ás 
Bluetooth-al rendelkeznek. A biztonsági mindig megköveteli, hogy beírja a jelszót, mielőtt csatlakoztatja a 
Bluetooth-t az Okostelefonjához. 
Bluetooth párosítás előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth az Okostelefonon aktiválva van. 
 
1.Miután az I-KEY modul be van kapcsolva, nyomja meg a középső gombot az I-KEY modulon, amíg a LED nem 
világít, majd engedje fel a gombot. 

2. Nyissa meg a "DIY OKOS KULCS" alkalmazást, kattintson  -re a jobb felső sarokban, majd lépjen be a 
Bluetooth párosítás oldalra; 

3. Kattintson -re, hogy megkeresse az I-KEY modult; 
4.Amikor a "DIY OKOS KULCS" megjelenik, kattintson a "Párosításra". Adja meg a kódot (alapértelmezett a 
"0000"), és az I-KEY modul sikeresen csatlakozik. 

 

 

 

 

 

 

1. Jelszómódosítás 
Miután az I-KEY modul csatlakoztatva van az Okostelefonhoz, erősen javallott, hogy megváltoztassa a jelszót. 

Írja be a régi jelszót, majd írja be az új jelszót. 
Kérjük, ne felejtse el azt, és őrizze meg, mivel minden alkalommal szükséges megadni a kódot, mielőtt a 
párosítaná az I-KEY modult a telefonjához. 
 

2. Kód Tanulása 
Kód tanulása előtt kérjük, hogy tekintse meg a fenti "Kompatibilis Kódok" részt, és győződjön meg arról, 
melyik kódolási rendszer megfelelő: 

a. GYÁRI KÓD (433.92 MHz) 
Ha az Ön rendszere Micca Ugrókód Riasztórendszer 433.92 MHz-es frekvenciával, válassza a GYÁRI KÓDOT, 
majd menjen a kiválasztott eszközre (Autó/Motor/Ház), és az eszközön található négy gomb megegyezik a 
riasztórendszere új jeladójának gombjaival. Fejezze be a kód tanulását a saját riasztórendszere új jeladó 
programozási eljárásának megfelelően, és az I-KEY modul megjegyzésre kerül. 

b. KÓDTANULÁS (433.92 MHz) 
Ha a rendszere 433.92 MHz-es frekvenciájú Kódtanulás (pl. EV1527, PT2260, PT2240, stb.), válassza a 
KÓDTANULÁST, majd menjen a kiválasztott eszközre (Autó/Motor/Ház), és az eszközön található négy gomb 
megegyezik a riasztórendszere új jeladójának gombjaival. Fejezze be a kód tanulását a saját riasztórendszere 
új jeladó programozási eljárásának megfelelően, és az I-KEY modul megjegyzésre kerül. 

c. KÓD MÁSOLÁSA (300MHz-868.35MHz) 
 

Válassza a KÓD MÁSOLÁSÁT, hogy átmásolja a távvezérlő fix kódjait (pl. EV1527, EV527, PT2260, PT2240, 
stb.), 300MHz és 868.35MHz közötti frekvencián. Folytassa a következő lépésekkel, hogy átmásolja a 
távvezérlőjének kódjait: 

 

 

1. Tartsa lenyomva az A gombot a távvezérlőn; 

 

2. Kattintson  -re a K1-ből a DiySmartKey Appban; 

3. A K1 LED-je az I-KEY modulon folyamatosan világít, és 

amikor az K1 LED-je 3-at villan és kikapcsol, azt jelzi, hogy az 

A gomb másolása sikeresen megtörtént.  

A az appban a K1-en  zöld színűre fog változni, 

így megerősítve, hogy az A gomb kódja el van mentve; 

 

•  szürke színű------a MÁSOLÁS sikertelen, vagy nincs kód 

• zöld színű------a MÁSOLÁS sikeres és el van mentve 

4. A többi gombot B/C/D-t, K2/K3/K4-re másolja át ugyanígy az alkalmazásban. 

 

 

Megjegyzés: 

1) Figyeljen a K1/K2/K3/K4 gombok sorrendjére, ahogy az alább látható: 

 

 



 

 

 

 Autó Motorkerékpár Ház 

K1 
   

K2 
   

K3 
   

K4 
   

 

Néhány távirányító esetében nehéz lehet a kódokat megtanitani, 

próbálkozzon az alábbi módszerekkel és ismételje meg a tanulást, amíg az 

sikeres nem lesz: 

Másoljon különböző irányokból, és keresse meg a jelek legjobb irányát; 

Tartsa lenyomva a gombot legalább 30 másodpercig, és másolás közben tartsa 

mozdulatlanul minden irányban; 

Tartsa a távvezérlőt az I-KEY modulhoz a lehető legközelebb; 

 

Újraindítás után másolja át újra a gombot, ha a vezérlési távolság túl rövid vagy kezelhetetlen az I-KEY modul 

számára. 

A. Tolja vissza a távvezérlő antennáját a legalacsonyabb pozícióba; 

B. Ha a kódot még mindig nem sikerült átmásolni, próbálja a távvezérlő és az I-KEY modul közötti távolságot 
megnövelni, például tartsa 10, 20 vagy 30cm-re, és próbálkozzon újra minden távolságban. 

 

 

 

 

Az I-KEY modul energiaellátásának több módja van: 
A. 2*CR2450/3V-os elemről; 

B. Áramellátás USB Micro kábellel, DC 5-28V bemeneti feszültséggel. 
Figyelem! 

A. Elemes áramellátáshoz állítsa a kapcsolót a BATTERY INPUT-ra (ELEMES BEMENET); 

B. USB áramellátáshoz állítsa a kapcsolót a USB INPUT-ra (USB BEMENET); A bemeneti feszültség DC 5-
28V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
5. Indítsa el a DIY OKOS KULCSOT 

Végül helyezze el az I-KEY modult a vezetőülésnél, és máris elkezdheti használni a  

DIY OKOS KULCSOT az Okostelefonjával. 

Figyelem! Kérjük, hogy az I-KEY modult a házon vagy járművön belülre telepítse; 

A motorkerékpárok vagy a házon kívüli helyek esetében 

figyeljen a modul vízálló védelmére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALACSONY ELEMTÖLTÖTTSÉG FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK 

Ha az Ön I-KEY modulja elemről (2*CR2450/3V) működik, és ha a feszültség alacsonyabb, mint 2.8V, akkor 

a "DIY OKOS KULCS" alkalmazásban alacsony akkumulátor szint riasztások jelennek meg, jelezve az új 

akkumulátor cseréjének szükségességét. 

 

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSAI 

1. Hang 

❖  BE: Aktiválás/Zárás és Deaktiválás/Nyitás hanggal 

❖  KI: Aktiválás/Zárás és Deaktiválás/Nyitás hang nélkül 

 

2. Deaktiválja a Bluetooth funkciót az automatikus lezáráshoz 

❖  BE: Amikor elsétál az autójától vagy a motorkerékpártól, a Bluetooth megszakad, és az ajtók 
automatikusan bezáródnak. 

❖  KI: A funkció deaktiválva van. 
 

3. Csatlakoztassa a Bluetooth-t és a zár automatikusan kinyílik 

❖  BE: Amikor megközelíti autóját vagy motorkerékpárját, a Bluetooth csatlakozik, és az ajtók 

automatikusan kinyílnak. 

❖  KI: A funkció deaktiválva van. 

 

4. Vezérlési távolság 

❖  Magas: Magasabb az Okostelefon és az I-KEY modul közötti vezérlési távolságtartomány. 
❖  Alacsony: Alacsonyabb az Okostelefon és az I-KEY modul közötti vezérlési 

távolságtartomány. 

 

 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 

✓  Üzemi Feszültség: DC 5-28V 

✓  Elem: 2*CR2450/3V 
✓  Statikus áramfogyasztás: 200uA 
✓  Üzemi áramfogyasztás: ≤25mA 

✓  FSK frekvencia tartomány: 300MHz és 868.35MHz között 

✓  Bluetooth-modul verzió: 4.0 
✓  Bluetooth frekvencia: 2.4GHz 

 

 

HIBAELHÁRÍTÁS (GYIK) 

1. A "DIY OKOS KULCS" alkalmazás nem telepíthető az 

Okostelefonomra. 

• Győződjön meg róla, hogy az okostelefon rendszere Android 4.3 vagy 

újabb; 
• Győződjön meg róla, hogy az okostelefon rendszere iOS 8.0 vagy 

újabb; 

2. Az okostelefon nem párosítható az I-KEY modullal. 

• Ellenőrizze, hogy a I-KEY modult más okostelefonok csatlakoztatták-e; 

• Győződjön meg róla, hogy az okostelefon Bluetooth-a normálisan 
működik-e; 

• Győződjön meg róla, hogy az okostelefon Bluetooth-a 4.0 vagy annál 
újabb 

3. Nem sikerül a távvezérlő kódtanulása. 

• Ellenőrizze, hogy a távirányító kódjai kompatibilisek-e (lásd Kompatibilis 
kódok); 

• Győződjön meg róla, hogy a távvezérlő frekvenciája a kompatibilis 
tartományon belül van; 

• Győződjön meg róla, hogy a távvezérlő FSK (frekvenciaeltolás-
billentyűzéses); 

• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő eleme teljes feszültség alatt van-e; 

• Győződjön meg róla, hogy a távvezérlő antennája a legkisebb 

pozícióba van visszahúzva egy kevésbé erőteljes jel esetén. 

4. A I-KEY modul nem csatlakoztatható az Apphoz. 
• Győződjön meg róla, hogy az okostelefon Bluetooth-a be van-e 

kapcsolva; 

• Győződjön meg róla, hogy az okostelefon és az I-key modul közötti 

távolság 30 m-es vezérlési tartományon belül van, és biztosítsa azt, 

hogy ne legyen fal köztük; 

• Győződjön meg róla, hogy az App-ban a megtanult eszköz 
"Aktiválva" van; 

• Ellenőrizze, hogy a I-KEY modult más okostelefonok csatlakoztatták-e; 

• Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth-a kapcsolódott-e más 
eszközökhöz 



 

 

• Ellenőrizze, hogy az I-KEY modul elemének teljes-e a feszültsége 

(akkumulátor bemeneti állapotban); 

• Ellenőrizze, hogy a jelszó megváltozott-e más okostelefonokon, és ha 
igen, használja az új kódot és végezze el újra a kódtanulást; 

 

• Zárja be az Alkalmazást, majd nyissa meg újra 

5. Az I-KEY modult a Bluetooth-al párosította, és sikeresen kapcsolódik 

az alkalmazáshoz is, de a készülék még mindig nem válaszol, vagy a 

vezérlési távolság nagyon rövid. 
• Ellenőrizze, hogy a vezérlési távolság a hatótávolságon 

belül van-e: 30m az okostelefon és I-KEY modul 
esetében; 

50m az I-KEY modul és a csatlakoztatott eszköz esetében; 
• Ellenőrizze, hogy a kód megváltozott-e az alkalmazásban (Gyári kód / 

Tanulási kód / Másolási kód), pl. ha az eszközt az elejétől kezdve a Kód 

Másolása funkcióval jegyeztette meg, de váltott a Tanulási Kód funkcióra 

később, az eszköz nem lesz kezelhető. 
• Végezze el újra a kód tanulását, ha az ellenőrzési távolság rövid vagy 

kezelhetetlen az I-KEY modul számára. 

6. Mennyi a "DIY OKOS KULCS" vezérlési távolsága? 

• Az Okostelefon és az I-KEY modul közötti vezérlési távolságtartomány 
30m. 

• A hatótávolság programozható, "Magas" és "Alacsony" választható az 
alkalmazásban. 

7. Használható az IKEY modul az eredeti gyári kulcs nélküli 

beléptetőrendszerhez? 

• Általában nem tudja közvetlenül megtanulni az eredeti távvezérlőt az 

IKEY modul segítségével. 

• Kivéve, ha Ön telepítette a mi KE700+ autós riasztórendszer 
frissítésünket, ezzel egyrészt frissíteni lehet az eredeti kulcs nélküli 

beléptetőrendszert egy riasztórendszerre, másrészt pedig az Okostelefon 

általi vezérléshez, az IKEY-t a KE700+ modul segítségével meg tudja 
jegyeztetni. 

8. Hozzáadhatok különböző eszközöket ugyanahhoz a "DIY OKOS 

KULCS" alkalmazáshoz? 
• A "DIY OKOS KULCS" alkalmazáshoz hozzáadható számos eszköz, ami 

képes ezekre emlékezni a különböző I-KEY modulok számára, de ezek 
egyszerre nem használhatók, 
az alkalmazás egyszerre csak egy Ön által kiválasztott eszközt tud kezelni. 

9. Ha a családomban 2 okostelefon is van, akkor ugyanaz az I-KEY 

modul csatlakoztatható 2 okostelefonhoz? 

• Általában az I-KEY modul több okostelefonhoz is párosítható, amelyek 

emlékeznek a modulra a kódtanulás befejezése után. 

• Azonban jelenleg az egy-az-egyhez tervezése miatt csak egy Okostelefon 

képes vezérelni az I-KEY modult. 
• Ha az A Okostelefon már kapcsolódik az I-KEY modulhoz, a B 

Okostelefon már nem tudja azt irányítani. 

10. Tegyük fel, hogy van egy I-KEY modul a kezemben, használhatom azt 

más eszközök vezérlésére, pl. az autóriasztóhoz és a garázsajtóhoz is? 

• Jelenleg az egy-az-egyhez tervezése és a korlátozott vezérlési távolsága 

miatt, egy I-KEY modul egyszerre csak egyetlen eszközt tud kezelni; 

• Kivéve, ha az I-KEY modul a gépkocsiba van beszerelve autó 

riasztáshoz, és a garázsba érkezéskor irányítja a garázsajtót az 
okostelefonjával. Azonban minden alkalommal, mielőtt az okostelefonról 

működtetné, kérjük, hogy az alkalmazásban álljon át  
a megfelelő eszköz kódjára. 
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