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FUNKCIÓK LEIRÁSA
1. Riasztás: Állítsa le a a hajtóművet és lépjen ki az autóból. Nyomja meg a gombot a távirányitóról, a jelzőlámpák
egyszer fognak pislogni, a hangjelző egyszer fog szólni, az ajtók automatikus bezárodnak. 5
másodperc múlva , led jelző pislogni fog ,a rendszer riasztási módba lép .
2. Hatásnalanitás: Erősítés módban , nyomják meg a gombot a távirányitóról, ha a jármű riasztási módja hang
riasztás módban van,a hangjelző kétszer fog szólni, a poziciólámpák 3 fognak pislogni, ha csendes
módban van a riasztás a hangjelző nem fog szólni , jelzőlámpák 3 fognak pislognil, az ajtók
automatikusan bezárodnak, a rendszer hatástalanitási módba lép.
gombot a távirányitóról, a jelzőlámpák pislogni fognak
3. Csendes riasztás: Nyomja meg
egyszer, egyszerre, ajtók automatikusan bezáródnak , led-jelző pislogni fog jelezve, hogy a rendszer
átváltott csendes riasztás módba.
4. Csomagtartó kinyitása távirányitóval: nyomja meg és tartsa letartva 2 másodpercig

gombot míg a riasztó kikapcsolodva van, a csomagtartó automatikusan bezárodik.
5. Automatikus újrabeiktatás: Ha egy ajtó sem nyítódik ki 30 másodpercig, hangjelző
egy rövid hangot fog kiadni , majd 15 másodperc múlva a poziciólámpák pislogni fognak és az ajtók
automatikusan bezáródnak és a rendszer újból riasztási módba lép. Ahhoz, hogy kikapcsolja ezt a
gombot 1 másodpervig, a hangjelző egy rövid hangot fog kiadni és a
funkciót nyomja letartva a
poziciólámpák 2 fognak pislogni. Ahhoz, hogy ezt a funkciót aktiválja inditsa el a hajtóművet, nyomja
gombot 1 másodpercig, ha hangjelző két rövid hangot fog kiadni és a poziciólámpák egyszer fognak
pislogni.
6. Memento az ajtók bezáráshoz: Ha az ajtók nincsenek becsukva rendesen a jármű elindításakor
, a jelzőlámpák folyamatosan fognak pislogni (hogy aktiválja vagy letíltssa ezt a funkciót kérjük
lásd a a jumper táblázatot funkcióbeállításait)
7. Automatikus bezárás az autó elindításakor: ha az Ön autója egy központi zár rendszerrel rendelkezik
, az ajtók automatikusan bezáródnak 10 másodperc után amikor elindul az autó. Ha a hajtómű el van
indítva de nincsenek becsukva az ajtók, akkor ezek nem fognak automatikusan bezáródni.Az ajtók
automatikusan kinyitódnak amiután kivete az inditókulcsót.
A vezetés során megnyomhatja a vagy a
gombokat, hogy ki/be zárhassa az ajtókat.(ahhoz, hogy
aktiválja vagy letíltsa ezt a funkciót kérjük lásd a a jumper táblázatot funkcióbeállításait)
8. Jármű behatárolása: Hadják lenyomva gombot 1 másodpercig amikor a riasztó
be van kapcsolva, a hangjelző 4 másodpercig fog szólni, hogy behatárolja a járművet. Ez a funkció
abban segít, hogy könnyeben megtalálja a járművét egy nagy parkolóban.
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9. Sürgősségi kikapcsolás: amikor a riasztó be van kapcsolva,abban az esetben ha elveszítette a távirányítót
és nem tudják a rendszert kikapcsolni, akkor kikapcsolhassa a kulcsal az ajtó kinyitásával, indítsa el a
járművet, akkor nyomják meg a reset gombot egyszer, így a rendszer kikapcsolódik.
Lópásgátló mód: ez akkor hasznos amikor az autó az autómosóban van. Ahhoz, hogy ezt a
10.
funkciót használja indítsák el a hajtóművet utána nyomják meg a reset gombot 5 másodpercig,
LED égve marad , jelezve hogy a rendszer lopásgátló módban van
11. Pánikriasztás: amikor a riasztó be van kapcsolva, nyomja meg a a gombot
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hangjelző szólni fog a poziciólámpák 20 másodpercig fognak pislogni

12. Ki/be kapcsolása hang vagy hang nélkül: nyomja meg a

és

másodpercig , a

gombokat egyszerre

2 másodpercig míg a rendszer ki van kapcolva, a jelzőlámpák 2 fognak pislogni a hangjelző pedig 2
rövid hangot fog kiadni, hogy megerősítse a hang nélküli ki/be kapcsolását. Nyomják meg újból
és
gombokat egyszerre 2 másodpercig, míg a rendszer kikapcsolási módban van, hogy
kiválassza a hang ki/be kapcsolását, a jelzőlámpák egyszer fognak pislogni a hangjelző pedig egy rövid
hangot fog kiadni.
13. Ütésérzékelő elkülönitése: nyomja meg a

gombokat egyszerre 2 másodpercig

a rendszer be van kapcsolva, hogy az ütésérzékelőt aktiválja, a hangjelző egy rövid hangot fog kiadni a
gombokat
a jelzőlámpák egyszer fognak pislogni, hogy megerősítsék. Nyomja meg a
egyszerre 2 másodpercig míg a rendszer be van kapcsolva, hogy újból aktiválja az ütésérékelőt, a
hangjelző 2 rövid hangot fog kiadni és a jelzőlámpák 2 fognak pislogni, hogy ezt megerősítsék.
14. Időzitő zártajtók: olvassa el a jumper beállítási táblázatot.
15. Riasztás: egy riasztás elinditásakor a hangjelző szólni fog és a jelzőlámpák pislogni fognak
45 másodpercig. Ha egy ajtó nincs becsukva a hangjelző kétszer fog újból szólni,azután leáll , de a
jelzőlámpák pislogni fognak míg addig ameddig az ajtók bezáródnak vagy a rendszer kikapcsolodik .

16. LED kijelző működése:
Rendszer állapota
Bekapcsolva
Riasztó
Kikapcsolva
Kikapcsolva + hajtómű elindítva
Lopásgátló mód

LED funkció
Normális pislogás
Gyors pislogás
Felkapcsolva
Kikapcsolva
Felkapcsolva

17. Hibajelzés a rendszerben vagy egy távoli területen (észrevéve a rendszer bekapcsolásnál)
Hibás terület
Hangjelzői hang
Érzékelő
4 rövid hang
18. A terület felismerése ahol a riasztás történt (a hajtómű elinditásakor vissza fognak álitódni)
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Terület
Ajtó
Érzékelő
Autó indítógombja

Hangjelzés
3
4
5

Lámpák
3
4
5

19. Távirányító beprogramálása:
a)
b)

Csatlakoztassa a rendszer vezérlőegységét után nyisson ki egy ajtót
Índítsa el és zárja el a vezérlőegységet hatszor egymás után utána hadja elindítvaa. A hangjelző
egy rövid hangot fog kiadni aLED pedig pislogni fog.

Nyomja meg a , hogy memórálja a távírányítót, LED- felkapcsolva marad. Nyomjon meg bármely
gombot a hangjelző egy rövid hangot fog kiadni majd a LED kikapcsolódik, hogy megerősítse, hogy a
távírányító memórálva volt.
d) LED újból fog pislogni, hogy a következő távirányítót is memórálja.
c)

e)

Az összes távirányító memorálása után, állítsa le a vezérlőegységet, és lépjen ki a programozási módból.
20. A távirányító összes memórálásának törlése: a távirányító memórálási módjar,
nyomja meg a reset gombot egyszer, a hangjelző egy rövid hangot fog kiadni, hogy megerősítse, hogy a
távírányítónak összes memórálása kitörőlődött.

21. Jumper funkció beállítása
Jumper
S0
S1
S2
S3

Funkció
ajtók kioldása/bezárása a hajtómű elindításakor/leállásakor
Figyelmeztetés ha az ajtók nyítva maradtaka
Sokoldalú zárás
Ajtózár időzitő

Pozitia ON
Aktiválva
Aktiválva
Aktiválva
0.8másodperc

Pozitia OFF
Kikapcsolva
Kikapcsolva
Kikapcsolva
5 másodperc

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Vezérlőegység telepítése
Javasoljuk, hogy telepítse a főegység egy biztonságos helyre.Miután beállította a főegység a
helyére, kérjük azonosítsa a főszálakat a csatlakozáshoz (ACC, jelzőfények, fék, stb.) ha helyesen
vannak csatlakoztatva a kapcsolási rajz szerint majd csatlakoztassa ezeket a vezetékeket, a főegységhez,
ütésérékelőhöz és led kijelzőhöz. A miután tesztelték a funkciót kérjük telepítse ,állítsa a riasztóredszert
5 másodpercre ütésérzékelésnél miután bezárta az ajtókat, hogy ellenőrizze, ha a sokk szenzor elég
érzékeny.
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Ütésérzékelő telepítése és beállítása
Javasoljuk, hogy telepítse az ütésérzékelőt az ajtó mellé amiután telepíteték a főegységet, hogy
könnyen felismerje a behatolást. Állítsa az ütésérzékelőt 5 másodpercre miután becsukta az ajtót,
hogy ellenőrizze, ha ütésérzékelő elég érzékeny .Hogy beállítsa az ütésérzékelőt egy csavarhúzó
segítségével forgassa el a potenciométert egy kedvezett pozicióba. (ha ez gyárilag be van állítva, akkor
ezt műveletet nem kell elvégeznid). Az ütésérzékelőn levő Led kijelző pislogni fog ,kérjük, ne érintse
az ütésérzékelőt amikor beállítja az érzékenységet.
Központi zár telepítése
Először távolítsa el a zárat, találjon egy helyet a zárak mellett, hogy jól biztosítsa a motorokat,
majd rögzitsék a hajtómotort a zárt kampóhoz, végezenek egy egyszerű tesztet miután telepítette
motorokat a 4 ajtóhoz, miután ellenőriztük, hogy a központi zár funkció működik kérjük rögzitsék az
összes darabot.
Javítás
Távirányító nem működik

Hangjelző nem működik
A hangjelző folyamatosan szól,
miután a főegység telepítve van,
a távirányító nem tudja törölni a
hangjelzőt
Központi zár nem működik
A hangjelzó azonnal megszólal
amiután beállitoták a riasztást

Ellenőrize, hogy az elem nincsen lemerülve.
Ellenőrizze, hogy kapcsolat legyen az elemek között
Ellenőrizze, hogy a távirányító nem vízes
Ellenőrizze, hogy a távirányító nincs megsérülve
Ellenőrizze, hogy a hangjelző jól össze van e kötve a vezérlőegységgel
Ellenőrizze, hogy a hangjelző a tápegységhez van e csatlakoztatva
Ellenőrizze, hogy a szálak jól össze vanak kötve
Ellenőrizze, hogy a főegység biztositék nem éget le
Ellenőrizze, hogy a fő egység és a távirányító kód
helyes
Ellenőrizze, hogy a motor megfelelően van telepítve
Ellenőrizze, hogy a vezetékek és a biztositékok helyesen vanak telepítve
Ellenőrizze, hogy az ütésérzékelő nem hibás
Ellenőrizze, hogy az ütésérzékelő nem nagyon érzékeny
Ellenőrizze, hogy a vezetékek megfelelően vannak
csatlakoztatva
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KAPCSOLÁSI RAJZ
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KAPCSOLÁSI RAJZ A KÖZPONTI ZÁRHOZ
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