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OKOS RFID KULCS 

Gomb#1 

 

Gomb#2 

 

Gomb#3 

 

Gomb#4 

 

Zárás Nyitás Motorindítás Jármű-
keresés 

 

Figyelem! 
A gyári alapértelmezett beállítás szerint, a jeladó szállítás közben 
energiatakarékosság miatt kikapcsol. Ezért amint megkapja a 
riasztórendszerünket, a bekapcsolás előtt először kapcsolja be a jeladót. 

Tartsa lenyomva a Gomb#3-at  10 másodpercen keresztül, a jeladó LED 
először bekapcsolva marad, majd 4,5 másodpercenként villan egyet, hogy 
jelezze a jeladó bekapcsolt állapotát. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.metroman.hu/kategoria/auto-motor-hajo/motorosoknak/motor-riasztok


A JELADÓ MŰKÖDÉSE 

Gomb Működés Állapot Funkció 
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RENDSZER FUNKCIÓK 

1. Okos RFID ki/bekapcsolás kezelése 

2. Véletlenszerű kód Elemzés-gátló technológia 

3. Automatikus aktiválás közelséggel (RFID) 6 

4. Automatikus deaktiválás közelséggel (RFID) 6 

5. Lopásgátlás közelséggel (RFID) 8 

6. "Automatikus aktiválás/deaktiválás közelséggel" Aktiválása/Deaktiválása 

7. "Lopásgátlás közelséggel" Aktiválása/Deaktiválása 

8. Energiatakarékos üzemmód (Alvó üzemmód) 

9. Alacsony akkumulátorfigyelmeztető jelzések (Kétszínű LED) 

10. Hosszú akkumulátor élettartam 

11. Kézi aktiválás/deaktiválás jeladóval 

12. Távoli motorindítás 

13. Távoli motorleállítás (indító letiltás) 

14. Aktiválás Emlékeztető (Programozható) 

15. Aktiválás, kürt megszólalásának megkerülésével 

16. Motor megkeresése 

17. Akusztikus és vizuális figyelmeztetés kézi aktiváláshoz/deaktiváláshoz 

18. Akusztikus és vizuális figyelmeztetés-riasztásokhoz 

19. Akusztikus és vizuális figyelmeztetés vészhelyzeti felülbíráláshoz 

20. Akusztikus és vizuális figyelmeztetés segélykérő felhíváshoz 

21. Beépített rázkódásérzékelő 

22. Rázkódásérzékelő érzékenységének beállítása jeladóval 

23. Kódtanulás (Max. 4 jeladó) 

24. Kürthangok programozása (1 Hang / 6 Hang) 

25. Programozható gyújtásjelek (Pozitív vagy Negatív) 

26. Kikapcsolási memória 

27. LED kijelző (Opcionális) 
 
OKOS RFID TECHNOLÓGIA 

A riasztórendszer rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológiával van felszerelve, amely 
közelséggel automatikusan be- és kikapcsolja a motorkerékpárt, anélkül, hogy hozzá kellene 

érnie a távadójához. Az RFID beépítésével a riasztórendszer tudja, hogy mikor van 
egy jeladó a kihangosító-működési tartományában. 

 
 

Alacsony akkumulátorfigyelmeztető jelzések 
A távirányító 1 darab CR2450 elemmel működik. Ha az elem feszültsége 
alacsony, a távvezérlő kétszínű LED-je piros színűvé válik, jelezve, hogy 
alacsony az elem töltöttsége és figyelmezteti a jármű tulajdonosát, hogy 
cseréljen elemet. 
 

Energiatakarékos üzemmód (Alvó üzemmód) 
Az intelligens RFID kulcs élettartamának meghosszabbítása érdekében a 
távvezérlő alvó módba lép, ha a távvezérlő mozgás nélküli statikus állapotban 
van 15 percnél hosszabb ideig. 
Kilép az alvó üzemmódból és visszatér normálállapotba, amint a távvezérlő újra 
mozgásban kerül. 
 
 
KÉZI zárás  

Deaktivált állapotban nyomja meg Gomb#1-et  egyszer, a kürt egyszer megszólal, az 
indexlámpák egyszer felvillannak, bekapcsol a LED kijelző (opcionális), és a rendszer 
aktivált állapotba lép 3 másodpercen belül. 
 

 
  



KÉZI kikapcsolás 

Aktivált állapotban nyomja meg   -t egyszer, a kürt kétszer megszólal, az indexlámpák 
kétszer felvillannak, kikapcsol a LED kijelző (opcionális), és a rendszer kikapcsolt 
állapotba lép 3 másodpercen belül. 
 
 

Aktiválás, kürt megszólalásának megkerülésével 

Aktivált állapotban nyomja meg a Gomb#1-et  egyszer, az indexlámpák 

egyszer felvillannak és a kürt megerősítése ideiglenesen megszakad. A kürt 
nem bocsát ki hangot addig, amíg a rendszer deaktiválva van. Ebben az 
üzemmódban, amikor a rendszer a rezgésérzékelés miatt aktiválódik, a kürt 
nem ad ki hangot, csak az indexlámpák villannak fel; de amikor a rendszert 
gyújtással beindítja, a kürt sürgős riasztás miatt megszólal. 
 
 
 

NÉMA DEAKTIVÁLÁS 

Aktivált állapotban nyomja meg a Gomb#1-et egyszer, majd nyomja meg a  

Gomb#2-t    egyszer, és a kürt el lesz némítva, az indexlámpák kétszer 

felvillannak, kikapcsol a LED kijelző (opcionális), és a rendszer deaktivált 
állapotba lép 3 másodpercen belül. 

 
Automatikus aktiválás közelséggel (RFID) 

Deaktivált állapotban, a gyújtás kikapcsolása után, miután 20 méterrel eltávolodott 
a motortól az intelligens RFID kulccsal együtt, 5 másodperc elteltével, a 
riasztórendszer közelséggel automatikusan bekapcsol, és az indexlámpák egyszer 
felvillannak. 
Megjegyzés: Nézze alaposan meg, hogy a jeladó be van-e kapcsolva, 

ellenőrizze, hogy a jeladón 4,5 másodpercenként villan-e a LED. 
 
Automatikus deaktiválás közelséggel (RFID) 
Aktivált állapotban, ha az RFID kulccsal együtt a motor 20 méteres közelébe megy, a 
riasztórendszer közelséggel automatikusan kikapcsol és az indexlámpák kétszer 
felvillannak. 

Megjegyzés: Nézze alaposan meg, hogy a jeladó be van-e kapcsolva, ellenőrizze, 
hogy a jeladón 4,5 másodpercenként villan-e a LED. 

 

 

 

 

AKTIVÁLÁS/DEAKTIVÁLÁS PROGRAMOZÁSA KÖZELSÉGGEL (RFID) 

Az "Automatikus aktiválás és deaktiválás közelséggel" funkció programozható. 
Alapértelmezés gyári beállítás szerint ez a funkció aktiválva van. 

Kérjük, olvassa el az alábbi programozási lépéseket az ön igényeinek megfelelően 
történő aktiváláshoz és deaktiváláshoz: 

1. Deaktivált állapotban, vegye le a gyújtást; 

2. Tartsa egyszerre nyomva a Gomb#1-et  , és Gomb#3-at  három 
másodpercig, és a kürt, állapotnak megfelelően, az alábbi módon szólal meg: 

 Aktiválás (alapértelmezés szerint): A kürt 1 hosszú hangot bocsát ki 

 Deaktiválás: A kürt 2 hosszú hangot bocsát ki 

A rendszer meg fogja erősíteni, és automatikusan eltárolja a memóriában. 
 
Motor megkeresése 

Aktivált vagy Deaktivált állapotban, nyomja meg a Gomb#4-et  egyszer, az 

indexlámpák 8x felvillannak és a kürt 8x megszólal, így megkeresheti a 

motorkerékpárját. Nyomja meg ismét a Gomb#1-et , és a funkció 

deaktiválódik. 

 
Távoli motorindítás 
Deaktivált állapotban ellenőrizze, hogy a motor a semleges helyzetben van, 

majd nyomja meg Gomb#3-at  3 másodpercen belül kétszer, a motor elindul 

a 0,7 másodpercre. Ha nem sikerült, nyomja meg Gomb#2-t  egyszer, majd 

nyomja meg Gomb#3-at  3 másodpercen belül kétszer, hogy újra beindítsa a 

motort. 
Figyelem! 

1. A motor távirányítóval való beindítása előtt kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a motor 
semleges (nincs sebességben) pozícióban van-e. 

Ha a motort távvezérlő elindítja, akkor már nem ajánlatos a gyújtást is bekapcsolni 
az indítókulccsal, mert az a távoli motorindítási funkcióval együtt rendellenes 
működéshez vezethet. 

 
Távoli motorleállítás 

Először távoli indítással indítsa be a motort a Gomb#3  kétszeri 

megnyomásával, majd nyomja meg  -t egyszer, az indexlámpák 5 
alkalommal felvillannak, majd azt követően az indító blokkolása aktiválódik és a 
motor azonnal deaktiválódik. A rendszer később deaktiválódik. 

Figyelem! Vezessen biztonságosan, kérjük, ne nyomja meg Gomb#2-t  



vezetés, motorozás közben. 
LOPÁSGÁTLÁS JELADÓVAL 

Vezetés közben, nyomja meg Gomb#1-et  egyszer, és a rendszer belép 

lopásgátló üzemmódba, a kürt egyszer megszólal, az indexlámpák 
folyamatosan villognak, és a motor le lesz blokkolva 8 másodpercen belül. 
 
LOPÁSGÁTLÁS KÖZELSÉGGEL (RFID) 

Vezetés közben, amikor az okos RFID kulcs a motortól 20 méteres távolságon kívülre 
esik, a rendszer automatikusan belép a lopásgátló üzemmódba 50 másodperc múlva, a 
kürt megszólal és az indexlámpák folyamatosan villognak és a motor le lesz blokkolva 8 
másodpercen belül. 
Miután belépett lopásgátló üzemmódba, ha az RFID kulcs ismét 20 méteres közelségbe 
ér, a lopásgátló üzemmód automatikusan deaktiválódik és a riasztó leáll. 
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a jeladó be van-e kapcsolva, ellenőrizze, hogy 
a jeladón 4,5 másodpercenként villan-e a LED. 
 
 

LOPÁSGÁTLÓ PROGRAMOZÁSA KÖZELSÉGFEL (RFID) 

A "Lopásgátlás közelséggel" funkció programozható. Ez alapértelmezett gyári 
beállítás szerint nem aktív. 

Kérjük, olvassa el az alábbi programozási lépéseket az ön igényeinek 
megfelelően történő aktiváláshoz és deaktiváláshoz: 

1. Deaktivált állapotban, vegye le a gyújtást; 

2. Tartsa egyszerre nyomva a Gomb#2-t  , és Gomb#3-at  három 
másodpercig, és a kürt, állapotnak megfelelően, az alábbi módon szólal meg: 

 Aktiválás: A kürt 1 hosszú hangot bocsát ki 

 Deaktiválás (alapértelmezés szerint): A kürt 2 hosszú hangot bocsát ki 

3. A rendszer meg fogja erősíteni, és automatikusan eltárolja a memóriában. 

 
FELÜLÍRÁS VÉSZHELYZETBEN 

Amikor vezetés közben szükséges a vészhelyzeti felülírás, nyomja meg a  -t 

egyszer, a kürt folyamatosan szólni fog és az indexlámpák 8 másodpercen 
keresztül villognak, hogy figyelmeztessék az úton jelenlévő többi járművet és 

közlekedő személyt. Nyomja meg ismét , és a funkció deaktiválódik. 

 
Segélykérő felhívás 
Abban az esetben, ha a motorkerékpár vagy a vezető veszélyben van, nyomja 

meg Gomb#4-et  3 másodpercen belül kétszer, hogy segélykérő felhívást 

indítson, és a kürt hosszú hangot bocsát ki, illetve az indexlámpák 8 

másodpercen keresztül villognak. Nyomja meg ismét a Gomb#4-et   újra, és 

a funkció deaktiválódik. 
RIASZTÁS KIOLDÁSA 

1. Kiváltja a rezgésérzékelő: Aktivált állapotban, a rendszer riaszt, amikor 

a rezgésérzékelő aktiválódik. 
Elő-riasztó (Fény hatás): A kürt 5 alkalommal megszólal és az 

indexlámpák 5 alkalommal felvillannak. 
Riasztás súlyos becsapódás hatására: Elő-riasztás után, ha a rendszer újra 

kiold 5 másodpercen belül, a kürt 30 másodpercig szólni fog és az indexlámpák 

folyamatosan villognak. 

1. Kioldás gyújtás által (Sürgős riasztás): Aktivált állapotban a rendszer 

kiold, ha gyújtást ad, és a kürt folyamatosan szólni fog, illetve az 
indexlámpák folyamatosan villogni fognak. A motor blokkolva lesz, és nem 
lehet elindítani. 

 
 

RÁZKÓDÁS-ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKENYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (Programozható) 
A rezgésérzékelőnek 5 érzékenységi szintje van, az 1-es szint a legalacsonyabb 
érzékenység, ami azt jelenti, hogy az érzékelő ki van kapcsolva, és 5-ös szint a 
legmagasabb érzékenység. Alapértelmezés szerint a 3-as szint van beállítva. A 
rezgésérzékelő érzékenységének beállításához kövesse a következő lépéseket: 

1. Deaktivált állapotban, vegye le a gyújtás és nyomja meg Gomb#1-et  4 
másodpercig, és az indexlámpák bekapcsolnak, megerősítve, hogy belépett a 
programozási üzemmódba; 
2. A kürt többször megszólal az rezgés-érzékelési szintnek megfelelően, nyomja 

meg Gomb#1-et  , hogy kiválassza a szükséges érzékenységi szintet: 

 A kürt 1szer szólal meg-----A legalacsonyabb szint(1) 

 A kürt 2szer szólal meg-----Alacsony szint(2) 

 A kürt 3szor szólal meg-----Közepes szint(3)(Alapértelmezés) 

 A kürt 4szer szólal meg-----Magas szint(4) 

 A kürt 5ször szólal meg-----Legmagasabb szint(5) 

3. Nyomja meg Gomb#2-t  , hogy megerősítse az érzékenységi szintet, majd 
kilépjen a programozási üzemmódból, és az indexlámpák is kikapcsolnak. 

 

 
 
KÜRTHANGOK PROGRAMOZÁSA 

A kürt '1 hangra' vagy '6 hangra' programozható, gyári alapértelmezett 
beállítás szerint '6 hang' van beállítva. A beállítás módosításához: 
1. Deaktivált állapotban, vegye le a gyújtást; 
 



 
 

2. Tartsa egyszerre lenyomva a Gomb#1-et  , és Gomb#2-t  három 

másodpercig, és a kürt, állapotnak megfelelően, az alábbi módon szólal 
meg: 
 1 Hang: A kürt 1-szer szólal meg 
 6 Hang (alapértelmezés szerint): A kürt 2-szer szólal meg 
3. A rendszer meg fogja erősíteni, és automatikusan eltárolja a memóriában. 
 

AKTIVÁLÁSI EMLÉKEZTETŐ (Programozható) 

Vegye le a gyújtást; ha a rendszer nincs aktiválva 10 másodpercen belül, a kürt 3-szor 
megszólal és az indexlámpák 3-szor felvillannak, hogy emlékeztessék a tulajdonost, hogy 
aktiválja a rendszert. 
Megjegyzés: Ez csak akkor érhető el, ha az "Automatikus aktiválás/deaktiválás 
közelséggel (RFID)" funkció ki van kapcsolva. 
 

AKTIVÁLÁSI EMLÉKEZTETŐ PROGRAMOZÁSA 
Alapértelmezés szerint az "Aktiválási Emlékeztető" funkció ki van kapcsolva. A 
beállítás módosításához: 

1. Deaktivált állapotban, vegye le a gyújtást; 

2. Tartsa lenyomva a Gomb#2-t  három másodpercig, és a kürt, állapotnak 
megfelelően, az alábbi módon szólal meg: 

 Deaktiválás (alapértelmezés szerint): A kürt 1 hosszú hangot bocsát ki 

 Aktiválás: A kürt 2 hosszú hangot bocsát ki 

3. A rendszer meg fogja erősíteni, és automatikusan eltárolja a memóriában. 

 

KÓD TANULÁSA 
1. Deaktiválja a rendszert 
2. Fordítsa az indítókulcsot KI pozícióból BE pozícióba 8 alkalommal, végül 
hagyja a BE pozícióban, ahogy alul is látható: (KI – BE) (KI – BE) (KI – BE) 
(KI – BE) (KI – BE) (KI – BE) (KI – BE) (KI – BE) (BE) (Vagy adja rá a 
gyújtást, majd nyomja meg a programozási kapcsolót a fő kapcsolótáblán 2 
másodpercig. Ez a programozási kapcsoló választható); 

3. Válaszul a kürt hosszan megszólal és az indexlámpák bekapcsolnak, 
jelezve, hogy a rendszer felkészült a kód tanulására. 
 Nyomjon meg egyszer bármilyen gombot az első új távirányítón, válaszul 

a kürt egyszer megszólal, megerősítve, hogy a modul megjegyezte az 
első távirányítót  

 Nyomjon meg egyszer bármilyen gombot a második új távirányítón, 
válaszul a kürt egyszer megszólal, megerősítve, hogy a modul 
megjegyezte a második távirányítót 

 Nyomjon meg egyszer bármilyen gombot a harmadik új távirányítón, 
válaszul a kürt egyszer megszólal, megerősítve, hogy a modul 
megjegyezte a harmadik távirányítót  

 Nyomjon meg egyszer bármilyen gombot a negyedik új távirányítón, 
válaszul a kürt egyszer megszólal, megerősítve, hogy a modul 
megjegyezte a negyedik távirányítót. 

Miután a negyedik távirányítót is megjegyezte, az indexlámpák kikapcsolnak, 
megerősítve a kódtanulási üzemmódból való kilépést. 

Ha kódtanulás közben a gyújtás rá van adva, a rendszer közvetlen módon 
kilép a kódtanulási üzemmódból. 
FIGYELEM: Amikor egy új távirányítót ad hozzá, az összes távirányítót újra 

kell tanítani, mivel a régi kódok törlésre kerülnek az új kódok bevezetésével. 
 

Memória kikapcsolása 
1. Ha az áramellátás véletlenül megszűnik aktivált állapotban, a rendszer 
visszatér aktivált állapotba 2 másodperccel a rendszer újraindítása után. 
2. Ha az áramellátás véletlenül megszűnik lopásgátló üzemmódban, a 
rendszer visszatér lopásgátló üzemmódba 2 másodperccel a rendszer 
újraindítása után. 
3. Ha az áramellátás véletlenül megszűnik deaktivált állapotban, a rendszer 
visszatér deaktivált állapotba 2 másodperccel a rendszer újraindítása után. 

 
 

PROGRAMOZÁSI TÁBLÁZAT 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK: Az alapértelmezett beállítás háttere szürke. LED kijelző 
(Opcionális) 
Aktivált állapotban, ha a rendszert kioldotta a rezgésérzékelő vagy a gyújtás, a LED kijelző 
(opcionális) villogni fog, a lenti táblázat szerinti rendszerállapotnak megfelelően: 
 

Rendszer állapota LED jelzőfény                                        

Aktiválva 2 villanás 
másodpercenként 

A rezgésérzékelő oldotta ki, aktivált 
állapotban 

3 villanás 
másodpercenként 

A gyújtás oldotta ki, aktivált állapotban 4 villanás 
másodpercenként 

Deaktiválás & ACC KI Kikapcsolva 

 

Telepítési útmutató 
Megjegyzés: 

1. A gyári alapértelmezett beállítás szerint, a jeladó szállítás közben 
energiatakarékosság miatt kikapcsol. Ezért amint megkapja a 
riasztórendszerünket, a bekapcsolás előtt először kapcsolja be a jeladót. 

Tartsa lenyomva a Gomb#3-at  10 másodpercen keresztül, a jeladó LED-
je először bekapcsolva marad, majd 4,5 másodpercenként villan egyet, 

hogy jelezze a jeladó bekapcsolt állapotát. 

2. A motorindítás gyújtásjelzése (Kék Kábel) programozható, akár pozitív 
(+) vagy akár negatív (-) állapotba, a gyári beállítás a pozitív kimenet (+). 
 Pozitív gyújtási jelzés (+): Csatlakoztassa a Zöld kábelt a Piros Kábelhez 
 Negatív gyújtási jelzés (-): Csatlakoztassa a Zöld kábelt a Fekete Kábelhez 

 
 
 
 

 

 
Funkciók 

 
Működés 

 
Állapot 

Kürthang 

1 hosszú 

kürthang 

2 hosszú 

kürthang 

Aktiválás 
emlékeztető 

Tartsa lenyomva a 

-t 3 másodpercig 
ACC KI KI BE 

 
Kürthangok 

Tartsa lenyomva 

+ -t  

3 másodpercig 

 
ACC KI 

 
1 Hang 

 
6 Hang 

AKTIVÁLÁS/ 
DEAKTIVÁLÁS 

KÖZELSÉGGEL 
(RFID) 

Tartsa lenyomva 

+ -t 

3 másodpercig 

Deakti-
válás 
ACC KI 

 
BE 

 
KI 

LOPÁSGÁTLÁS 

KÖZELSÉGGEL 

(RFID) 

Tartsa lenyomva  + 

 3 másodpercig 

Deakti-
válás 
ACC KI 

 
BE 

 
KI 

 



 

 

 

1. KAPCSOLÁSI RAJZ 4 TŰS ZÁRHOZ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.KAPCSOLÁSI RAJZ 2 TŰS ZÁRHOZ 

 
 

 
 
 
                                         

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 

www.metroman.hu 
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