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Hasznälatiutasftäs
Müködtet6se
Bekapcsoläs:
Nyomja meg az aut6 gyäri täviränyitljänak zä16 gombjät, vagy tartsaaz
elektronikusködkulc sot az aljzatäba.
Az indexek2 rövidet villannak, 6s kdt rövid sipoläshallatszik.(välasrtha6

tunkciö)

Ezt a funkcidt aiaszt6 bekapcsoläsaelött tudja aktivälni a következö leiräs
alapjän:
- tegyegyüjtäsraa järmüvet värjon I mäsodpercetmig a
visszajelzöLED ki
nem alszik.
nyomja az elektronikus kulcsot az aljzatäba.
a visszajelzöLED vilägit egy mäsodpercigmajd k6t rövid sipszd
hallatszik6s felvillannak az indexek.A beltörvddelemkikapisolt
ällapotbakerült.
Vegye le a gyüjtäst.
Zärja be a järmüvet a szokäsosmödon.

A funkciöta gyijräsismdtelträadäsäval
törölhetjük.
Elesed6si
idö:
A bekapcsoläs
utändlesedösi
idö kezdödikmely 2lmp-igtart.Ezidb alatta
visszajelzö
LED folyamatosan
vilägftmajd,villogni kezd,.
Bekapcsoltällapot:

Az dlesedösi
idö elteltdvela rendszerbekapcsolt
ällapotbakerül.A LED
villog. Ezutäna kikapcsoläsig
bärmelyörzökelötöl
impulzusörkezik,azriasztäst
vält ki melyhang6sfdnyjelzöstad.Egyiasztäsiciklustkövetöen(30mp)a
riasztäs5mpi g szüneteli smdteltimpulzusnäl i4ra indul.

Az ötintkezöI<rölilletve a beltdrvddelemrölörkezljelzdseket az ötödik ciklus
utän kitiltj a, mig a gyüjtäs szälrll (särga sz6l) örkezöjelre mindig riaszranifog.

Kikapcsoläs:
Nyomja meg a nyitö gombot a gyäritäwezörlön. Kikapcsoläskor3
sipoläshallatszik,illetve az indexekvillannak (opciö). Amennyiben
tävollötünkbenriasztäsvolt 5 jelzds hallhatö,6s a gyüjtäs räadäsakor
a
LED memörialevillogja ariasüäs okät.

A Led memöria jelent6sei

Led jelz6se
*o*
?k?kOic tr

***O*t€*
tr***O**?k*

*****o*****

Riasztäsoka

Riasztäsok
szäma

Ajtö nyitäs

f,

GyüjtäsRäadäsa

V6gtelen

Csomagtart6nyitäsa

Täpfeszültsög
Elvötele
Ultrahang örzökelö
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Vdgtelen
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*LED Vilägit "1" mäsodpercig
o LED Vilägit "2" mäsodpercig

V6szleä
llitäs elektroniku s szerviz kulccsaI :
Amennyiben
az autötävkapcsolöja
meghibäsodik,
kikapcsolhatjuk
a köszüldket
azelektronikusszewizkulcssegitsögövel.
Nyissukki az autöta kulcsäval,ös
drintsükaz elektronikusszervizkulcsot
a Led megfelelöen
kialakitott
foglalatahoz.Erre
ariasztäsmegszünik,ariasztökikapcsoltällapotbakerüI.
Amennyibenaz autötäviränyitäsaismötadott,drintsükaz elektronikusszerviz
kulcsotfoglalatäba,
majdaz ölesedösi
idö alatttegyükhozzämdgegyszer.A
következötävkapcsolöval
törtönöbekapcsoläskor
a riasrtoi s bekapcsolödik.

Funkciök
* CAN Bus rendszerrölval6 vezörlds
x gyantävalmegtöltött külsö sziröna
* motor letiltäs
* sajätakkumulätor
* teljeshdjvddelem
* LED mem6ria
* komfortvezdrlös
* kimenet rejtj elezett szirönaröszöre
t kimenet, toväbbi autökürt röszöre
* kimenet, toväbbi modul röszöre
* bemenettoväbbi vezetökesdrintkezöktöl
programozhatdfunkciök
*
*
*
*
*

ki-be kapcsoläsihang
indexvillogtatäs
feszülts6gesdsörzökelö
automatikusbekapcsoläs
kivälasztäsaa szirönavagy külsö örzökel(5

Belsöakkumulätor

Ultrahangos t6rv6delem
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Szerel6siutasftäs
Föbb beszerelösiinformäciök
Tisztelt beszerelö!Beszerel6ssorän 6rdemesoda figyelni a
következökre:
o

A kdt ultrahangosörzökelöta szdlvödöfelsö szdleinhelyezzikel, tävol a levegö
betujö nyiläsoktöI.
. Ügyeljü* azultrahangosdrzökelökörzökenysögönek
megfelelöhangoläsära,
hogy a
tövesriasztäsokatelkerülhessük
o Ne hosszabbitsunk,
röviditsünk azultrahangosörzökelökös az elektronikusfoglalat
szigeteltvezetökein.
c Az összeselektromos kötdsnek megbizhatlnak ös biztonsägosnakkell lennie
(forrasztaniaz összeillesztöseket).
Az összeillesztdseket
szigetelnikell minösögi
anyagokkal(szigetelö szalag),hogy elkerüljük a rövidzärlatokat.A következö bekcitösi
pontokat feltötlentil csatlakoztatnikell a tökdletesmüködds ördeköben:
o Täpellätäs.(ptozitivös negativ)
o Gyüjtäsospozitiv.(+15)
o Ajtökapcsolök (ha a CAN BUS nem tartalmazza).
o Motortör, csomagtörkapcsolök (ha a cAN BUS nem tartarmazza).
o CAN BUS csatlakoztatäsipont.

Funkciök
o
o
o
.
o
o
o
o
o

Be- kikapcsoläsa järmü gyäritävvezörlöjöröl
Be- kikapcsoläsihangjelzös(kikapcsolhatö).
Be- kikapcsoläsifdnyjelzös(kikapcsolhatö).
Hdjvödelem.
Beltörvddelem.(opcionälis,a Kl-nöl tartozök)
Motorblokkoläs
Negativ kimenet pötszirdnahozilletve peagerhez
LED memöria
Eleklronikusszervizkulcs

A k6szül6kbekötdsirajza:
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Elektromos csatlakozäsok
a fekete"R" jelü vezetöketaz aut6ällandö+l2V -os
Csatlakoztassuk
rendszerdhez.
a fekete"M" jelü vezetöket,a järmü jö minösögütest pontjähoz.
Csatlakoztassuk
Csatlakoztassuka köszüldk ZÖLD-BARNA vezetökötaz ajtö- ös csomagtartö
kapcsolönegativ pölusähoz.(haa CAN BUS nem 1artalmazza)
Csatlakoztassuka köszülök ZÖLD vezetököta motortdr ajtajanakkapcsolöjähoz.
(ha a CAN BUS nem tartalmazza)
Kössük a SÄRCa v ezetöketgyüjtäsos pozitivra (+ 15)
Kössük be a NARANCSSARGA vezetdkeketa järmü itanyjelzilire.(ha
programozäsutän igy kivanjuk hasznälni), vagy az egyikkel vezörelhetjükaz
elakadäsjelzöt.
a KEK/ KEK-SZÜRKE vezetökeketa CAN BUS informäciös
Csatlakoztassuk
vezetökeire.
a CAN-L 6s a CAN-H
Nagy figyelemmel järjunk el a CAN BUS csatlakoztatäsnäL,
vezetökeknem felcser6lhetöek!

riPUS SPECI

az adotlaut6
tanulmänyozzuk
ftgyelmesen
Mielött hozzäkezdenönka bekötöshez,
összervizütmutatdjät.Vegyükle az akkumulätornegativ(-) sarujät.Legyünk
hasznälati,
afedölzeticomputerröszeireösa ködosrädiökra.
különöstekintettelalögzsäkr6szeire,
Amennyibena köszletbentalälhatömotortörkapcsolökdb. szämanemelegendö,a
ösbeszerelni.
azokatbeszerezni
vögzöszemölykötelessdge
szerelöst

Järmü tipusänak programozäsa
CAN BUS ködoläsakülönbözö,ezörta k6szül6kmüködösöhez
A järmütipusok
egyharom
A meghatärozäs
a tipuspontosmeghatärozäsa.
szüksdges
elengedhetetlenül
talälhatö
dobozäban
a
kdszülök
A tipusködokat
köd bevitelövellehetsöges.
szämjegyri
k6 dtäblinatböI olvashatjuk ki.
be a kdszüldkbe:
ködota következömödonprogramozhatjuk
A kivälasztott
-

a 20 pölusücsatlakozöt.
6scsatlakoztassuk
Yögezzükel a teljesbeszerelöst
mellettigombot,a mellettelevöLED
Nyomjukmega köszülökcsatlakozöja
vilägitanikezd.
Engedjükel a gombot,ha a LED elaludt.
Kis idö mülvaa LED villognikezd.
megfelelövillanäsutännyomjukmegismöt
köd elsöszämjegydnek
A haromjegyü
a gombotösengedjükel.(ezzelbevitttikaz elsöszämjegyet)
Kis idö mülvaa LED ismdtvillognikezd.

-

A häromjegyüköd mäsodik s:ämjegyönekmegfelelövillanäsautiin
nyomjuk meg
ismöt a gombot ös engedjük er.(ezzelbevitttika mäsodik szämjegyet)
Kis idö mülva a LED ismöt villogni kezd.
A haromjegyüköd harmadik szämjegyönek
megfelelövillanäsutan nyomjuk meg
ismdt a gombot 6s engedjük el.(ezzelbevitttik a harmadik szämjegyet)
Ekkor a kdszülöka bevitt ködot visszaismdtlia LED villogtatäsää.

Ha a köd nem megfelelöismöteljükmeg a ködoläsifolyamatot.
Ha a köd megfelelö a järmübezäräsakor ariasztl bekapcsolös müködöse
tököletes.
A vill anäsoknakmegfelelö szämokat az aläbbi täblazatbanol vashatiuk :

Villanäs

Ert6k

Villanäs

Ert6k

Elsö villanäs

Szämdrtdke:I

Hatodik villanäs

Szämörtdke:6

Mäsodikvillanäs

Szämörtöke:2

Hetedik villanäs

Szrimörtöke:7

Harmadikvillanäs Szäm6rtöke:3

Nyolcadikvillanäs

Szäm6rtöke:8

Negyedikvillanäs Szämörtöke:4

Kilencedik villanäs

Szämörtöke:9

Otödik villanäs

Tizedikvillanäs

Szämdrtöke:0

Szämörtdke:5

A riasztd programozäsa
A iasztl gyäribeällitäsai a következök:

Funkcirik
Ki-Be kapcsoläsihangielzös

2
J

Impulzusos
indexvezörlds
Ki-Bekapcsoläsi
fönyielzds

Allapot
Bekapcsolva
Kikapcsolva
Kikapcsolva

Ezenfunkciökatprogranozästnjänvältonathaduk.
A programozäs
menetea következö:
-

Kapcsoljukki ariasztlt az elektronikuskulccsal.
Forditsaazinditö kulcsotgyüjtäspozicilba.

r{ffi@

Be

A LED vililgit 1 mäsodpercig.
Ez idö alattnyomjarä az elektronikus
kulcsotaz
aljzatära.

fS*ffi
-

Ekkor beldpettprogramozäs
funkcidbamelyetk6t sipoläsjelez.
.At
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Amennyiben vältoztatni kivän az elsöbeällitott programponton,örintse az
elektronikus kulcsot az aljzatäba.
Amennyiben nem kivän vältoztatni a beällitott progrzlmponton,fordftsa a
gyüjtäskulcsotOFF majd ON älläsba.
Mindköt esetbensipoläs nyug!äzzaafunkciö vältäsät,ösautomatikusankövetkezö
programpontralöp a kdszülök.
n,
#
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-

A harmadikprogrampontutäna köszüldkkil6p prograrnozäs
funkci6bö1,härom
sipoläshallatszik.
J,
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A programozäs csak akkor sikeres,ha mind a härom programozäsi ponton ätl6ptünk. A
täpfeszültsdgelv6tel6rea program nem vältozik meg.
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Amennyiben,az elakadäsjelzöt
negativjellel kell vezdrelni,szüksdgvan a Gemini 5055-jelü
forditö moduliära.

Csatlakoztathatunk különbözömodulokat a riasztfihoz.
Ultrahaneosbelsöt6r6rzdkelö:
TX piros

Csatlakoztassuk
a käbelkötegen
levö 4-pontü
csatlakozötaz ultrahangmodul (5123)
4-pontosellendarabj
äba.Az ultrahang
szondäkata köt elsöoszloptetejörekell
szerelni.
A piros,,TX"nevükäbelvöget
a modul,,TX',
nevübal oldalicsatlakozöj
äba,a fehör,,RX"
nevükäbelvdget
ajobb bal oldali
csatlakozöjäba
kell bedugni.
Ultrahangosbelsöt6rörzfikelöbeällitäsa:

RXfeh€r

Engedjük le az ablakotkb. 20cm-re.
A szabälyozöpotenciömöterrällitsuk fdlälläsba.
Kapcsoljukbe a riasztöt,ös värjuk megaz öleseddsiidö leteltöt.
Nyüljunk be az ablakonös mozgassukkezünket,amennyibena riasztö nem szölal
meg, ällitsunk az 6rzökenysögön
ös ismöteljük megaz ellenörzösimetödust.
Radar modul csatlakoztatäsa:

Csatlakoztassuk
a käbelkötegenlevö 4-pontücsatlakozöta radarmodulon(7059) ldvö
4-pontosellendarabjäba.
Helyezzikel az aut6közöpvonaläban,ügyhogy aLed,a
vddeni kivänt terület felö legyen.

Radar modul beällitäsa:
Tekerjtik a potenciömdtertmaximum älläsba(az 6ra järäsävalmegegyezö irrlnyba
ütközösig).
Elesftsük a riasztlt bezärt ajtökkal, felhüzott ablakokkal.
Mozgassukkezünket az ablakokhoz,ajtökhozközel, amennyibenriasztästörtdnik,
Kapcsoljuk ki a riasztöt ös vegyük lejjebb az örzökenysöget,ismdteljük meg az elözö
pontot.
Amennyiben nem törtönik riasztäs,kapcsoljuk ki a riasztöt 6s engedjükle azablakot.
Kapcsoljukbe ariaszt1t ös värjuk meg az ölesedösiidö v6göt.
Mozgassukkezünket az ablakonbelüI, ezzel egyesetlegesbehatolästimitälva,
A riasztönakmeg kell szölalnia,ellentötesesetbenismöteljükmeg a beällitäst.

LED
JVisszajeleö

Zöld-Fekete

Barna
ällitasRözsaszin
f Erzdkenysdg
*artI

Amennyiben a tävolldtünkben riasztästörtönt, bekapcsolthang ös fönyjelzösekmellett
(programozäs)ariasztö kikapcsoläskoröt fdny- ös hangjelzöstad. Ekkor a gyüjtäs räadäsakor
avisszajelzöLed ötször levillogja a riasztäsokät a täbläzatszerint:

A Led memöria jelent6sei
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Led jelz6se
*o*
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***o***
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Riasztäsoka
Aitök nyitäsa
Gyüjtäs Räadäsa
Csomagtartömotortör

Täpfeszültsög
Elvdtele
Ultrahang örzökelö

*LED Vilägit"1" mäsodpercig
o LED Sötöt"2"mäsodpercig

Riasztäsokszäma
f,

Vögtelen
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Vögtelen
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V6szleällftäselektroniku s szerviz ku lccsaI :
Amennyibenaz aut6tävkapcsolöjameghibäsodik,kikapcsolhatjuka köszülöketaz
elektronikusszervizkulcs segitsdgövel.
Nyissuk ki az aut6ta kulcsäval,6s drintsükaz
elektronikusszervizkulcsot a Led megfelelöenkialakitott foglalatähoz. Ene a riasztäs
megszünik, ariasztl kikapcsolt ällapotbakerüI. Amennyiben az aut6 täviränyitäsaismöt
adott, örintsi.ikaz elektronikus szerviz kulcsot foglalatäba,majd az ölesedösiidö alatt tegyük
hozzämögegyszer.A következötävkapcsolövaltörtdnöbekapcsoläskora riasztöis
bekapcso16dik.

Kddkulcsoktanitäsa:

-Kapcsoljuk
ki a riasztöta tävkapcsolöval.
-Nyissukki a motorteret.
-Tegyükgyüjtäsraaz aut6t.
-vegyäkle a gyüjtäst6sndgymäsodpercen
belüI,tegyükvisszahäromszor,
öshagyjukott.
-Egymagas,6segymölyhanghallhatöösa visszaj
elzöLed2-szervillan, jelzi,'nogy
beldpetta tanitäsimödba.
-Tegyea ködkulcsota foglalatba.
A Led egyervillan ösegysipoläshallhatö.
-Ismdteljemegazüj ködkulcsokkal,
amikethasznälni
kivän.
-A gyüjtäslevdtelövel
kil6p a tanitäsimödböI.
-Egyhosszusipolässal
ösegyLed villanässaljelzi
a kilöpöst.
A riasztöösszesen
4 Köd kulcsotköpesmegtanulni.
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