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KOMPAKT KIVITELŰ RIASZTÓ 

 

TARTOZÉKOK: Két ugrókódos távirányító 
 Egybeépített nagyteljesítményű sziréna
 Ütésérzékelő egy ponton 
 Ultrahangos belsőtér érzékelő (989) 
 Saját akkumulátor (989) 
 Szerviz kulcs 

KEZELÉSI TUDNIVALÓK:

A riasztó bekapcsolása: kétszer villannak az irányjelzők és két sípoló hang hallható. Ezek 
kikapcsolhatók. 
A riasztó kikapcsolása :egyszer villannak az irányjelzők és egy sípoló hang hallható. 
A készülék ki és bekapcsolása a véletlenszerűen változó titkos kódos távirányítókkal történik, 
a járműtől kb. 10 méterre. Ez a távolság a környezettől is függhet. 
A riasztó ki és bekapcsolásával együtt a központi ajtózárat nyithatjuk , zárhatjuk , modulok 
közbeiktatásával az elektromos ablakot , elektromos tetőablakot is zárhatjuk a távirányítók 
segítségével. 

A LED ELLENŐRZŐ FUNKCIÓI:

A riasztót kikapcsoljuk a távirányítóval , a műszerfalra szerelt LED villogásából kiolvasható a 
készülék memóriájában tároltak . Innét megtudjuk volt e távollétünkben riasztás , ha igen 
akkor miért. 

FUNKCIÓK ÉLESEDÉS UTÁN:

A bekapcsolástól számított kb. 40 mp. elteltével. 
Ütés érzékelés : azonnali riasztás, 
Feszültségesés ( izzó világítása ) : azonnali riasztás, 
Ajtó, motortér, csomagtér fedél kinyitása : azonnali riasztás, 
Ultrahang érzékelő jele : azonnali riasztás. 
Riasztáskor a dupla piezóelektromos sziréna szól és az irányjelzők villognak. 

SZERVÍZKULCS:

OFF állásban a riasztó összes funkciója ki van kapcsolva és a motor indítás gátlás is 
megszüntetve. 
Így biztosított a jármű használhatósága a riasztó esetleges hibájának elhárításáig. 

 

 



SPECIÁLIS FUNKCIÓK:

PÁNIK : A távirányító felső gombjának egyszeri megnyomásával 10 mp-ig működteti a 
riasztási funkciót, amennyiben előbb ki akarja kapcsolni, úgy nyomja meg ismét a felső 
gombot. 

AUTOMATIKUS ÚJRA ÉLESEDÉS:

Ha a riasztót kikapcsoltuk , de nem nyitottunk ajtót , úgy a készülék 40 mp után 
automatikusan visszakapcsol, 
a központi ajtózárat bezárja . Ezzel elkerülhető az autó véletlen kinyitása . Ez a funkció az 
ügyfél kérésére kikapcsolható. 

AUTOMATIKUS MOTOR INDÍTÁS BLOKKOLÁS:

30 mp-cel a gyújtás lekapcsolása után ha ajtót is nyitottunk , a motorindítás blokkolása 
aktivizálódik, még akkor is ha a riasztót nem is kapcsoljuk be . Ekkor a LED folyamatosan 
világít és a motor nem indítható. 
Ha 30 mp-en belül újra gyújtást kapcsolunk, a blokkolás nem aktivizálódik. 
A funkció szintén kikapcsolható. 

VÁLTOZÓ KÓD:

A távirányító által küldött kód változó . Pl: változik minden távirányítógomb nyomásra egy 
dinamikus algoritmus alapján . A variációk száma ezermillió. 

ULTRAHANG KIKAPCSOLÁSA:

Nyissa ki a vezető oldali ajtót és kapcsolja be a gyújtást, nyomja meg a távirányító alsó 
gombját. 
A LED villanni fog egyszer . Az ultrahang érzékelő most ki van kapcsolva . A gyújtás újboli 
bekapcsolása után újra működni fog a belsőtér érzékelő. 

ULTRAHANG és ELEKTROMOS ABLAK KIKAPCSOLÁSA:

Az előző művelet ismételve a távirányító felső gombjával. 

A 974 es TÍPUS NEM TARTALMAZZA AZ ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐT ÉS A 
SZIRÉNA SAJÁT AKKUMULÁTORÁT! 

 


