ES-80 Ugrókódos autóriasztó beépített ütésérzékelövel
Figyelem! Kontroll hangjelzés csak abban esetben van, ha a kontrollhang funkció engedélyezve van!!!
A riasztási és hiba-visszajelzési hang nem kapcsolható ki !!!

Élesítés: A távirányító nagy gombjának rövid megnyomásával a riasztó élesedik, a központi zár lezár,
a LED elkezd villogni.
Az élesítést egy csippanás és egy villanás jelzi.
Az élesítést követő első 20 másodpercben az ütés és a kiegészítő érzékelő tiltva van.
Élesítés az ütésérzékelő és a kiegészítő érzékelő tiltásával: A távirányító nagy gombjának hosszú
(2s) megnyomásával a riasztó az ütésérzékelő és a kiegészítő érzékelő bemenet tartós tiltásával
élesedik. Kikapcsolás, majd újbóli bekapcsolása után ismét normál üzemmódban üzemel.
A tiltást egy további csippanás és két gyors felvillanás jelzi. A tiltás a következő kikapcsolásig marad
érvényben. Minden egyéb a normál élesítésnek megfelelően történik.
Élesítés nyitva felejtett ajtónál: A riasztó bármely élesítés esetén 3 csipogással jelzi, ha valamelyik
ajtó nyitva maradt. A nyitva maradt ajtó zónája az ajtó becsukása után automatikusan élesedik.
Kikapcsolás: A távirányító nagy gombjának rövid megnyomásával a riasztó kikapcsol, a központi zár
kinyit, a LED kikapcsol. A kikapcsolást két csippanás és két gyors felvillanás jelzi.
Szerviz mód: Kikapcsolt riasztóval az autó távirányító nélkül leadható szervizbe. A riasztó az első,
távadóról érkező jel hatására ismét működik. A riasztó a kikapcsolt állapotot az akkumulátor levétele
után is megtartja, ha azonban az akkumulátor levétele előtt élesítve volt, visszakapcsoláskor is éles
lesz és azonnal riaszt.
Riasztási memória: Ha a bekapcsolás óta riasztás történt, a kikapcsolást további 8 felvillanás és
csippanás jelzi.
Újraélesedés: Ha kikapcsolás után 20 másodpercen belül nem nyílik az ajtó vagy, nem kapcsol be a
gyújtás, a riasztó visszaélesedik és visszazár.
Csendes kapcsolás: Élesítés vagy kikapcsolás előtt a távirányító kis gombját megnyomva a
hangjelzés egy kapcsolás erejéig letiltható.
Riasztás: Élesített riasztónál ajtónyitás, csomag / motortér nyitás, gyújtás ráadás valamint az ütés
vagy a kiegészítő érzékelő jelzése esetén a riasztó megszólal. A riasztás ideje 30 másodperc. Ez alatt
az idő alatt sziréna folyamatosan szól, az indexlámpák villognak. Riasztást okozó zóna csak a zóna
helyreállása után élesedik újra. Ha az ütés vagy a kiegészítő érzékelő 5-ször jelez, az téves riasztásnak
minősül és az adott zóna kikapcsolásig tiltásra kerül.
Riasztás közben a távirányító bármelyik gombját megnyomva a riasztás leáll, de a riasztó éles marad.
A riasztó kikapcsolásához ilyen esetben meg kell nyomni a nagy gombot is.
Központi zár vezérlése: A központi zár vezérlő kimenetek impulzushossza 0,5 sec. A zárás impulzus
kimenetet vagy a riasztó bekapcsolást jelző kimenetet ablakemelő vezérlésére is fel lehet használni.
Szerviz kapcsoló: A szerviz kapcsoló segítségével bármikor kikapcsolható a riasztó (pl. elveszett
távirányító). A szerviz kapcsolót kérjük rejtve felszerelni.
Használata: bekapcsolt riasztónál ajtót kinyitni, a riasztási ciklus alatt a gyújtást ráadni, majd a
sziréna elhallgatása után a kulcsos kapcsolót háromszor be és ki kapcsolni. Sikeres műveletet esetén a
riasztó kikapcsolt állapotba megy át. A kulcsos kapcsoló az óramutató járásával ellenkező irányba KI,
az óramutató járásával egyező irányba BE van kapcsolva.
Távirányító: A riasztóhoz egyszerre 5 távirányító tanítható be. A tanítást csak szervizben, a központi
egység kiszerelésével lehet végrehajtani. Tanításkor az összes előző távadót törli az egység, ezért
tanításkor az összes távadót újra kell tanítani!
A készlet tartalma: központi egység, 2 db távadó, vastag vezetékköteg, vékony vezetékköteg, LED,
szerviz kapcsoló, kezelési és beszerelési leírások.

