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Gyári távadóról vezérelt autóriasztó rablásgátlóval 
Alapfunkciók 
Figyelem! Hangjelzés csak abban esetben van,  ha a kontrollhang funkció engedélyezve van! 
Ha nincs engedélyezve, nincs ütés és egyéb opcionális érzékelő figyelmeztető hangjelzés !!! 
A riasztó élesítése és kikapcsolása 
- A riasztó az autó gyári távirányító záró gombjának megnyomásával élesíthető. Ekkor két rövid hangjelzés 

hallható az irányjelzők egyszer röviden, majd hosszan felvillannak. 
- Az élesítés sikertelen lehet, ha valamelyik ajtó nyitva maradt. (Lásd Zónakiiktatás) 
- A kikapcsolás az autó gyári távirányítójának nyitó gombjának megnyomásával történik. Ezt egy rövid hang 

és fényjelzés kíséri. 
- Ha kikapcsoláskor több hang és fényjelzést tapasztal, akkor az Ön távollétében a riasztás történt. Ha ez 

rendszeresen előfordul, kérjük ellenőriztesse a riasztót. 

Automatikus élesedés 
- A riasztó képes önállóan is élesedni. Például akkor, ha kikapcsolás után nem nyitja ki az ajtót. 

Az élesedést ilyen esetben egy rövid hang és egy hosszú felvillanás jelzi. Az automatikus élesedés 
működése programozható. 

A jármû védelme 
- Az élesített riasztó a gépjármű egyik áramkörének megszakításával akadályozza meg a motor elindítását. 
- Bármelyik ajtó, a motortér vagy a csomagtér nyitásának, továbbá indítási próbálkozás, a kocsiszekrényt ért 

nagyobb ütés vagy a védett tartozékok (pl. ködlámpák) leszerelési kísérletének hatására az élesített 
riasztó azonnal jelez. A riasztás alatt a sziréna folyamatosan vagy szaggatottan szól, az irányjelzők változó 
ritmusban villognak. A riasztó az utasteret védő érzékelővel is bővíthető. 

- Enyhe ütés vagy az utastérben észlelt kisebb mozgás hatására a riasztó csak rövid figyelmeztető 
hangjelzéseket ad. 

Többlet szolgáltatások 
Zónakiiktatási lehetôségek 
- Bekapcsolt gyújtásnál az élesítés nem lehetséges. 
- Az ütésérzékelő és a beltérvédelem az élesítés követően 30 másodpercig tiltva van. 
- Az ismétlődő téves riasztást okozó zónák automatikusan kiiktatódnak. 
- A riasztó kikapcsolásával minden zónakiiktatás törlődik. 

Újraélesedés és automatikus élesedés 
Négy féle üzemmód programozható. 
- "Újraélesedés tiltva" esetben a riasztó csak a távirányítóval élesíthető. 
- "Ajtónyitással törölhető újraélesedés": A riasztó kikapcsolás után 20 másodperccel önműködően élesedik, 

ha nem nyílt ki valamelyik ajtó. 
- "Gyújtással törölhető újraélesedés" esetén az újraélesedés az ajtók nyitásával felfüggeszthető. Az ajtók 

újbóli csukása után 8 másodperccel a riasztó élesedik.. Az ajtók becsukásakor 2 rövid hang és egy 
felvillanás figyelmeztet a rövidesen bekövetkező élesedésre A gyújtás bekapcsolása után nincs 
újraélesedés. 

- "Automatikus élesedés": Kiszállás után, az utolsó ajtó becsukását követően 8 másodperccel a riasztó 
élesedik. Az élesedés az ajtók kinyitásával, vagy gyújtás ráadásával felfüggeszthető. Az ajtók 
becsukásakor 2 rövid hang és egy felvillanás figyelmeztet a rövidesen bekövetkező élesedésre. Ennél az 
üzemmódnál fennáll a kulcs bezárásának veszélye, ezért használata nem ajánlott. 

- A sikertelen élesítés is aktivizálja az újraélesedés funkciót (ha az nincs tiltva). A nyitva felejtett ajtó 
csukása után a riasztó 8s múlva élesedik. 

 
 
 
 
 
 



Behatolási kísérlet jelzése (riasztás memória) 
- Ha riasztás történt, a kikapcsolást több hang és fényjelzés kíséri. 5 rövid felvillanás jelentése: riasztás 

történt; 4 fényjelzés: csak figyelmeztető jelzés volt.  

Rablásgátlás 
Járó motornál a vezető oldali ajtó kinyitása aktiválja a rablásgátlás funkciót. Az ajtó becsukása után 10 
másodpercen belül az elkövető által le nem állítható módon elindul a rablásgátló folyamat. A folyamat első 30 
másodpercében semmilyen jelzés nem észlelhető, utána a LED illetve egy programozható visszajelző 
ismétlődő jelzést ad. Újabb fél perc után a motor el kezd rángatni, majd egy percen belül leáll. A leállítási 
folyamat utolsó fél percében hang és fényjelzés hívja fel a környezet figyelmét. A leállítás után a riasztó 
élesedik. Az első 10 másodpercben a gyújtás levételével a folymat megszakítható, de nem törölhető. A 
rablásgátlás módba lépett riasztó a távirányítóra nem reagál, az ajtó nyitása és a teljes élesedés között a 
folyamat már csak a biztonsági kóddal kapcsolható ki. A leállítókód egyedi, a beszereléskor kerül 
meghatározásra, használatát is ekkor mutatják be.  

Különleges funkciók 
Biztonsági kód 
A biztonsági kód megváltoztatásának lehetőségét a programozási leírás tartalmazza. Kérjük, 
figyelmesen olvassa át! A beszerelés után javasoljuk a biztonsági kód megváltoztatását. 
Bizonyos funkciók a 4 jegyű biztonsági kód megadása után érhetők el. A kód egyedi, beszereléskor kerül 
meghatározásra. A kódot az autóriasztó billentyűzetén adhatja meg. A negyedik szám után nyomja meg a # 
billentyűt. Sikeres bevitel után a LED hosszan felvillan, a riasztó kikapcsolt állapotba kerül (pl. kilépés szerviz 
módból). A kód elfogadása után további gombnyomásokkal lehet a speciális funkciókat elérni. Ehhez nyomja 
meg a funkciókód számbillentyűjét, majd a * billentyűt. Funkciókódok:  1-szervíz módba lépés; 4 - program és 
riasztás memória törlése, 8 - belépés programozás módba. A 8-as funkció csak kikapcsolt gyújtásnál érhető 
el.) 

A szerviz mód 
Szerviz módba kapcsolt riasztóval távirányító nélkül adhatja le szervizbe az autóját. A távirányító elvesztése, 
sérülése esetén is szerviz módba kapcsolva lehet a riasztót tartósan hatástalanítani. Szerviz módban a LED 
folyamatosan lassan villog, a motor bármikor indítható. A kódot bekapcsolt gyújtás mellett az autóriasztó 
billentyűzetén adhatja meg. A negyedik szám után nyomja meg a * billentyűt. Sikeres bevitel után a LED 
hosszan felvillan. A kód elfogadása után nyomja meg az  1-es (szervíz módba lépés) gombot. Szerviz módból 
a bekapcsolt gyújtás mellett, a titkos kód ismételt bevitelével lehet kilépni. A kód elfogadása után nem kell 
további kódot bevinni. A riasztó az akkumulátor levétele után is szerviz módban marad. 

Jelzések értelmezése 
LED jelzések 
Ha a riasztó éles a LED 1s szünetekkel 0,2s időtartamokra villan fel. Szerviz módban a szünet 2s. Kikapcsolt 
riasztónál a LED sötét. Számkijelzés esetén (programozás, riasztási memória) a szünet 0,4s. Programozás 
módban az aktuális programpont kijelzése ismétlődik. A kijelzések között 1,5s szünet van. 

Hangjelzések 
Normál élesítés: két rövid hangjelzés. Második hangjelzés dupla: élesítés zónakiiktatással. Nincs második 
hangjelzés: sikertelen élesítés. Automatikus élesedés: ajtók csukásakor (késleltetés kezdete) egy rövid 
hangjelzés, élesedéskor egy rövid hangjelzés. 
Élesítés késleltetett zónaélesedéssel: a második hangjelzés helyett 4 rövid hangjelzés. 
Normál kikapcsolás: egy rövid hangjelzés. További 5-ös gyors hangjelzés, ha riasztás történt. 
Rendszer indulása: 3-as, indulás memória törléssel 6-os gyors hangjelzés. 
A kontrollhang programozással teljesen le is tiltható, hangereje szabályozható. A figyelmeztető hangjelzések 
tiltása nem lehetséges. 

Fényjelzések 
Normál élesítés: egy rövid, egy hosszú felvillanás. Sikertelen élesítés egy rövid felvillanás. Automatikus 
élesedés: ajtók csukásakor (késleltetés kezdete) egy rövid felvillanás, élesedéskor egy hosszú felvillanás. 
Normál kikapcsolás: egy felvillanás.További 5 felvillanás, ha riasztás történt, 3, ha csak figyelmeztető jelzés 
volt. 
Éles állapotban 2 felvillanás a beltérvédelem tiltása, 4 felvillanás az ütésérzékelő tiltásának visszajelzése. 
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