
EUROCAR GSM-1 v1.0 GSM kommunikátor egység  
Riasztás jelzése 
Ha az autójában a riasztó megszólal vagy valamilyen műszaki hiba lép fel, a kommunikátor egység felhívja Önt és szóban tájékoztatja 
a riasztás vagy hiba okáról (gyújtás- ajtónyitás-, csomag vagy motortér nyitás-, trigger bement, ütésérzékelő-, beltérvédelem riasztás, 
gépkocsi akkumulátor vagy egyéb műszaki hiba). A bemondás ismétlődik. Nyugtázni a telefon  gombjának lenyomásával lehet. Ha a 
kommunikátor több eseményt is le akar jelenteni, azokat a  gombbal külön-külön kell nyugtázni. Ha nincs több nyugtázandó esemény, 
a kommunikátor a gépjármű kódot kéri. Ekkor már bonthatja a vonalat vagy a gépjármű kód megadása után távvezérelheti a riasztót. 
Ha a kommunikátor nem tudja Önt felhívni vagy ha Ön nem nyugtázza az (összes) jelentést. az egység még 3 alkalommal próbálja 
meg Önt értesíteni.  

A riasztó felhívása 
Ön a saját telefonjáról vagy bármely más (dallamtárcsázásos) készülékről, akár egy utcai telefonfülkéből is, felhívhatja az autóját. A 
gépjármű kód megadása után a riasztó távvezérelhető. 

A riasztó távvezérlése 
Függetlenül attól, hogy Ön hívta az autóját vagy az autó hívta Önt, a riasztó csak a gépjármű kód megadása után vezérelhető. A 
kommunikátor a "Gépjármű kódot kérem!" felszólítással jelzi ezt. A négyjegyű kódot a telefon billentyűzze be. Tévesztés esetén a 
kommunikátor jelzi a hibát és újra kéri a kódot. Összesen 4-szer próbálkozhat a helyes kód megadásával. 
Sikeres kódbevitel esetén parancs üzemmódba lép a kommunikátor. Ilyenkor ismétlődve a "Parancs kódot kérek!" felszólítás hallható. 
A telefon billentyűinek lenyomásával lehet a kívánt parancsot kiadni. Ha nem tudja a gombok jelentését, a 0-s gomb megnyomásával 
kap segítséget.
Parancsbillentyűk:  
1- A riasztó állapotának lekérdezése. Szóbeli tájékoztatást kap a riasztó aktuális állapotáról. 
2- Élesítés. Bekapcsolt gyújtásnál vagy szerviz üzemmódba kapcsolt riasztónál az élesítés nem lehetséges. Riasztás alatt kiadott 

élesítés parancs hatására a riasztás leáll, a riasztó éles marad.  
3- A riasztó kikapcsolása. A riasztó alapállapotba kerül. Ezt a parancsot kell használni a szerviz mód kikapcsolására is. Riasztás alatt 

kiadott kikapcsolás parancs hatására a riasztás leáll, a riasztó éles marad. A riasztó csak a kikapcsolás parancs ismétlésével 
kapcsolható ki. 

4- Beszólás bekapcsolása. Az autóba szerelt kihangosító bekapcsol. Beszélgethet az autóban ülőkkel. 
5- Behallgatás bekapcsolása. Ön hallja ami az autóban elhangzik, azonban az autóban ülők nem hallják Önt. 

Mindkét kihangosító funkció fél perc után automatikusan vagy a * gomb megnyomásával azonnal kikapcsolható.  
6- Jelzés indítás. Hatására 30 másodperces riasztási ciklus kezdődik. A sziréna megszólal, az irányjelzők villognak. Szerviz módban 

a jelzés indítás nem lehetséges. 
7- Rablásgátlás/teljes letiltás. Hatására a járó motorú autóban a rablásgátlás folyamat elindul, a riasztó távirányítói azonnal letiltásra 

kerülnek. A riasztó csak a GSM kommunikátoron keresztül vagy a szerviz nyomógomb segítségével a biztonsági kód megadásával 
kapcsolható ki. 

8- Szerviz mód. A riasztó átkapcsolása szerviz üzemmódba. 
9- Belépés az adatmódosítás menübe. 
0 Segítség kérése. Tájékoztatót hallhat az egyes nyomógombok jelentéséről. 
# Bontás. Hatására a kommunikátor bontja a vonalat. A vonal természetesen a telefon lerakásával is bontható. 
A riasztót vezérlő parancsok végrehajtása függ a riasztó aktuális állapotától, ezért a parancs kiadása után a kommunikátor szóban 
tájékoztatja Önt a riasztó új állapotáról. A bemondás alapján ellenőrizheti, hogy a kívánt esemény bekövetkezett-e. 
Ha a kapcsolat alatt riasztás, élesítés, kikapcsolás vagy egyéb esemény történik, a kommunikátor erről tájékoztatja Önt. A beérkező 
jelzést a * gomb megnyomásával kell nyugtáznia. A nyugtázás után automatikusan a parancs menübe tér vissza, nem kell a gépjármű 
kódot újra megadnia. 

Adatok módosítása 
Az adatmódosítás menüben az alábbi lehetőségek közül választhat 
1- Gépjármű kód módosítása. Ezt a kódot kell a riasztó távvezérléséhez megadnia. Ha ezt a pontot választja, a kommunikátor kéri az 

új kódot. Figyelmeztetés: A kód csak szervizben, a készülék megbontásával törölhető. A kód elfelejtése esetén a törlés költsége az 
ügyfelet terheli! A kód alapbeállítása: 1234 

2- Telefonszám módosítás. Riasztás esetén ezt a beprogramozott számot hívja a kommunikátor. Ha ezt a pontot választja, a 
kommunikátor kéri az új telefonszámot. A számot 9 jegyű formában (körzetszám+hívószám) kell megadni.  

3- PIN kód beállítása. A kommunikátorban tárolni kell a gépjárműbe szerelt telefon SIM kártyájának PIN kódját. A PIN kód 
módosítására üzembe helyezéskor vagy kártyacsere esetén van szükség. A PIN kód alapbeállítása: 1234 

Üzembe helyezés: Tiltsa le a SIM kártya PIN kód kérés funkcióját. Helyezze be a kártyát a kommunikátorhoz kapcsolt 
telefonba és kapcsolja be a rendszert. Hívja fel a kommunikátort és állítsa be a PIN kódot. Kapcsolja ki a készüléket 
vegye ki a SIM kártyát és engedélyezze a PIN kód kérést. Helyezze vissza a kártyát és kapcsolja be újra a rendszert. 
Kártyacsere: Az új kódot a csere előtt, még a régi kártyával működő rendszernél kell beállítani. 

# Visszatérés a parancs menübe 

Figyelmeztetés a térerô hiányára 
A riasztó az élesítést követően 5 rövid hangjelzéssel figyelmeztet, ha a működéshez kevés a térerő vagy egyéb telefonhiba lép fel. 

 


