
EUROCAR 25N v2.3 autóriasztó 
A riasztó élesítése és kikapcsolása 
A riasztó a gépjármű gyári távirányítójával kezelhető. A központizár lezárásával a riasztó élesedik. Az élesítést két rövid kontrollhang, egy rövid majd 
egy hosszú irányjelző felvillanás jelzi. A nyitott vagy hibás zónákat a rendszer külön jelzés nélkül, automatikusan kiktatja! 
Az ütés/rezgésérzékelô és a kiegészítô érzékelô bemenet kb. 5 másodperces késleltetéssel élesedik, a többi bemenet azonnal.  
A távirányító nyitás gombját megnyomva a riasztó kikapcsol. A kikapcsolást egy rövid kontrollhang és felvillanás kíséri. 
A ki-bekapcsolási kontrollhang erőssége szabályozható vagy teljesen letiltható. (Lásd Programozási útmutató) 

Indításblokkolás 
A beélesített riasztó, a jármű gyárilag beszerelt indításgátlójától függetlenül, megakadályozza a motor elindítását. 

A riasztás 
Ha éles állapotban a járművet enyhe lökés éri, vagy a kiegészítő érzékelő bemenetre megfelelő jelzés érkezik, a riasztó 3 rövid figyelmeztető 
hangjelzést ad. Erős rázkódás ill. a többi bemenet aktiválása esetén elindul a riasztás. A sziréna 20 másodpercig szól az irányjelzők 30 másodpercig 
villognak. Ha ezután a bemenetek nem kerülnek nyugalmi állapotba, újabb riasztási ciklusok kezdődnek. A negyedik ciklus után a riasztás leáll, a 
nyitott zóna(ák) helyreállásig automatikusan kiiktatódik(nak). 

Behatolási kísérlet jelzése (riasztás memória) 
Ha az Ön távollétében a sziréna megszólalt (a riasztási memóriában valamilyen esemény van tárolva) a kikapcsolást több hang és fényjelzés kíséri. 
6 rövid felvillanás és kontrollhang jelentése: riasztás történt; 4 hang és fényjelzés: csak figyelmeztető jelzés volt. A riasztási memória a gyújtás 
bekapcsolásával törölhető. 
A LED felvillanásokkal jelzi a memória tartalmát. A LED kijelzés csak a riasztó kikapcsolt állapotában látható. 

A LED jelzések értelmezése 
• A riasztó éles:   3 mp-es szünetekkel fél mp-es villogás.  
• Szerviz mód:   5 mp-es szünetekkel 1 mp-es lassú villogás. 
• A riasztó kikapcsolva:   a LED sötét vagy riasztási memória kijelzés: a felvillanások száma jelzi az eseményt 
• Programozás módban:   a felvillanások száma jelzi az aktuális programpontot. 
Memória és programpont kijelzéskor a LED 0,5 mp-es szünetekkel 0,1 mp-es villogással jelzi ki az értéket, a kijelzések között 2 mp-es szüneteket 
tartva. 
A riasztási memória kijelzésekor a villanások számának jelentése: 

Villanások száma Riasztást okozó esemény Villanások száma Riasztást okozó esemény 
2 Tápfeszültség rákapcsolása/rendszer újraindulás 7 Csomag/motortér nyitása 
3 Kiegészítő érzékelő riasztás 8 Ajtónyitás 
4 Ütés/rezgésérzékelő riasztás 9 Tartozékvédelem/szervizgomb 
5 Kiegészítő érz. figyelmeztetés 10 Gyújtás bekapcsolása 
6 Ütés/rezgés-érz. figyelmeztetés 12 Rendszer újraindulás beállítások törlésével 

Programozható kimenet 
Programozástól függően különböző célokra használható: 

Utastér világítás vezérlése: A riasztó kikapcsolásakor 15 másodpercre bekapcsolja a világítást.  
Általános vezérlő kimenet: A riasztó éles állapotát jelzi. 
Pager vezérlő kimenet: Riasztás kezdetekor 20 másodperces vezérlőjelet ad egy személyhívó számára. 
Ablakemelő vezérlés: Élesítéskor jelet ad az ablakemelő vezérlő elektronikájának (18 mp).  

A szerviz mód 
A rendszer a 3 jegyű titkos kód bevitelével kapcsolható szerviz módba. A távirányító elvesztése, sérülése esetén szerviz módba kapcsolva lehet a 
riasztót hatástalanítani. Szerviz módban kikapcsolt gyújtásnál a LED lassan villog, a motor bármikor indítható, a távirányító a központizárat 
nyitja/zárja, de a riasztó nem kapcsol be. Szerviz módból a titkos kód ismételt bevitelével lehet kilépni. 
A rendszer a tápfeszültség ki/bekapcsolásakor (pl. akkumulátorcsere) sem lép ki a szerviz módból. 

A szerviz nyomógomb 
Titkos kód bevitele: Kapcsolja be a gyújtást, majd nyomja meg lassan annyiszor a szervizgombot, amennyi a titkos kód első számjegye. Várjon 
legalább 3 másodpercet, majd folytassa a kód bevitelét a második számjeggyel stb. A sikeres bevitelt a LED felvillanása jelzi. Egy számjegy bevitele 
alatt a gombnyomások között ne legyen 1 másodpercnél hosszabb szünet. Ha a bevitelt elrontotta a gyújtás ki- majd újbóli bekapcsolása után a 
bevitel újrakezdhető. 
A gombot határozottan, ne túl gyorsan nyomja. Ha a riasztó éles, a kód bevitele alatt a sziréna szól, az irányjelzők villognak. 
Belépés programozás módba: A riasztó legyen kikapcsolva. Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg a szervizgombot és fordítsa vissza a 
gyújtáskapcsolót alapállásba a szervizgomb nyomvatartása mellett. A programozás részletes leírása külön fejezetben található. 
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