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Hasznälati utasftäs

Müködtet6se

Bekapcsoläs:

Nyomja meg az aut6 gyäri täviränyitljänak zä16 gombjät, vagy tartsa az
elektronikus ködkulc sot az aljzatäba.
Az indexek 2 rövidet villannak, 6s kdt rövid sipoläs hallatszik. (välasrtha6
tunkciö)

Ezt a funkcidt aiaszt6 bekapcsoläsa elött tudja aktivälni a követke zö leiräs
alapjän:

- tegye gyüjtäsra a järmüvet värjon I mäsodpercet mig a visszajelzö LED ki
nem alszik.
nyomja az elektronikus kulcsot az aljzatäba.
a visszajelzöLED vilägit egy mäsodpercig majd k6t rövid sipszd
hallatszik 6s felvillann ak az indexek. A beltörvddelem kikapisolt
ällapotba került.
Vegye le a gyüjtäst.
Zärja be a järmüvet a szokäsos mödon.

A funkciöt a gyijräs ismdtelt räadäsäval törölhetjük.

Elesed6si idö:

A bekapcsoläs utän dlesedösi idö kezdödik mely 2lmp-igtart.Ezidb alatt a
visszajelzö LED folyamatosan vilägft majd, villogni kezd,.

Bekapcsolt ällapot:

Az dlesedösi idö elteltdvel a rendszer bekapcsolt ällapotba kerül. A LED
villog. Ezutän a kikapcsoläsig bärmely örzökelötöl impulzus örkezik, azriasztäst
vält ki mely hang 6s fdnyjelzöst ad.Egy iasztäsi ciklust követöen (30mp) a
riasztäs 5 mpi g szünetel i smdtelt impulzusn äl i4ra indul.



Az ötintkezöI<röl illetve a beltdrvddelemröl örkezljelzdseket az ötödik ciklus
utän kitiltj a, mig a gyüjtäs szälrll (särga sz6l) örkezöjelre mindig riaszrani fog.

Kikapcsoläs:

Nyomja meg a nyitö gombot a gyäritäwezörlön. Kikapcsoläskor 3
sipoläs hallatszik, illetve az indexek villannak (opciö). Amennyiben
tävollötünkben riasztäs volt 5 jelzds hallhatö, 6s a gyüjtäs räadäsakor a
LED memöria levillogja ariasüäs okät.

A Led memöria jelent6sei

V6szleä llitäs elektron iku s szerv iz ku lccsa I :

Amennyiben az autö tävkapcsolöja meghibäsodik, kikapcsolhatjuk a köszüldket
az elektronikus szewiz kulcs segitsögövel. Nyissukki az autöt a kulcsäval, ös
drintsük az elektronikus szervizkulcsot a Led megfelelöen kialakitott
foglalatahoz.Erre ariasztäs megszünik, ariasztö kikapcsolt ällapotba kerüI.
Amennyiben az autö täviränyitäsa ismöt adott, drintsük az elektronikus szerviz
kulcsot foglalatäba, majd az ölesedösi idö alatt tegyükhozzämdg egyszer. A
következö tävkapcsolöval törtönö bekapcsoläskor a riasrto i s bekapcsolödik.

Led jelz6se Riasztäs oka Riasztäsok
szäma

*o* Ajtö nyitäs f,

?k ?kOic tr Gyüjtäs Räadäsa V6gtelen
***O*t€* Csomagtart6 nyitäsa J

t r * * * O * * ? k * Täpfeszültsög
Elvötele Vdgtelen

*****o***** Ultrahang örzökelö 5
*LED Vilägit "1" mäsodpercig
o LED Vilägit "2" mäsodpercig



Funkciök

* CAN Bus rendszerröl val6 vezörlds
x gyantäval megtöltött külsö sziröna
* motor letiltäs
* sajät akkumulätor
* teljes hdjvddelem
* LED mem6ria
* komfortvezdrlös
* kimenet rejtj eleze tt sziröna röszöre
t kimenet, toväbbi autökürt röszöre
* kimenet, toväbbi modul röszöre
* bemenet toväbbi vezetökes drintkezöktöl

programozhatd funkciök

* ki-be kapcsoläsi hang
* indexvillogtatäs
* feszülts6gesds örzökelö
* automatikus bekapcsoläs
* kivälaszt äsa a sziröna vagy külsö örzökel(5

Belsö akkumulätor Ultrahangos t6rv6delem
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Szerel6si utasftäs

Föbb beszerelösi informäciök

Tisztelt beszerelö! Beszerel6s sorän 6rdemes oda figyelni a
következökre:

o A kdt ultrahangos örzökelöt a szdlvödö felsö szdlein helyezzikel, tävol a levegö
betujö nyiläsoktöI.

. Ügyeljü* azultrahangos drzökelök örzökenysögönek megfelelö hangoläsära, hogy a
töves riasztäsokat elkerülhessük

o Ne hosszabbitsunk, röviditsünk azultrahangos örzökelök ös az elektronikus foglalat
szigetelt vezetökein.

c Az összes elektromos kötdsnek megbizhatlnak ös biztonsägosnak kell lennie
(forrasztani az összeillesztöseket). Az összeillesztdseket szigetelni kell minösögi
anyagokkal (szigetelö szalag),hogy elkerüljük a rövidzärlatokat. A következö bekcitösi
pontokat feltötlentil csatlakoztatni kell a tökdletes müködds ördeköben:

o Täpellätäs.(ptozitiv ös negativ)
o Gyüjtäsos pozitiv.(+15)
o Ajtökapcsolök (ha a CAN BUS nem tartalmazza).
o Motortör, csomagtör kapcsolök (ha a cAN BUS nem tartarmazza).
o CAN BUS csatlakoztatäsi pont.

Funkciök

o Be- kikapcsoläs a järmü gyäritävvezörlöjöröl
o Be- kikapcsoläsi hangjelzös (kikapcsolhatö).
o Be- kikapcsoläsi fdnyjelzös (kikapcsolhatö).
. Hdjvödelem.
o Beltörvddelem. (opcionälis, a Kl-nöl tartozök)
o Motorblokkoläs
o Negativ kimenet pötszirdnahoz illetve peagerhez
o LED memöria
o Eleklronikusszervizkulcs



A k6szül6k bekötdsi rajza:
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Elektromos csatlakozäsok

Csatlakoztassuk a fekete "R" jelü vezetöket az aut6 ällandö +l2V -os

rendszerdhez.
Csatlakoztassuk a fekete "M" jelü vezetöket, a järmü jö minösögü test pontjähoz.
Csatlakoztassuk a köszüldk ZÖLD-BARNA vezetököt az ajtö- ös csomagtartö
kapcsolö negativ pölusähoz.(ha a CAN BUS nem 1artalmazza)
Csatlakoztassuk a köszülök ZÖLD vezetököt a motortdr ajtajanak kapcsolöjähoz.
(ha a CAN BUS nem tartalmazza)
Kössük a SÄRCa v ezetöket gyüjtäsos pozitivra (+ 1 5 )
Kössük be a NARANCSSARGA vezetdkeket a järmü itanyjelzilire.(ha
programozäs utän igy kivanjuk hasznälni), vagy az egyikkel vezörelhetjük az
elakadäsjelzöt.
Csatlakoztassuk a KEK/ KEK-SZÜRKE vezetökeket a CAN BUS informäciös
vezetökeire.
Nagy figyelemmel järjunk el a CAN BUS csatlakoztatäsnäL, a CAN-L 6s a CAN-H
vezetökek nem felcser6lhetöek !

Mielött hozzä kezdenönk a bekötöshez, ftgyelmesen tanulmänyozzuk az adotl aut6
hasznälati, ös szerviz ütmutatdjät. Vegyük le az akkumulätor negativ (-) sarujät. Legyünk
különös tekintettel alögzsäkr6szeire, afedölzeti computer röszeire ös a ködos rädiökra.

Amennyiben a köszletben talälhatö motortör kapcsolök db. szäma nem elegendö, a
szerelöst vögzö szemöly kötelessdge azokat beszerezni ös beszerelni.

Järmü tipusänak programozäsa

A järmütipusok CAN BUS ködoläsa különbözö, ezört a k6szül6k müködösöhez
elengedhetetlenül szüksdges a tipus pontos meghatärozäsa. A meghatärozäs egy harom
szämjegyri köd bevitelövel lehetsöges. A tipus ködokat a kdszülök dobozäban talälhatö
k6 dtäblinatbö I olvashatj uk ki.
A kivälasztott ködot a következö mödon programozhatjuk be a kdszüldkbe:

- Yögezzük el a teljes beszerelöst 6s csatlakoztassuk a 20 pölusü csatlakozöt.
- Nyomjuk meg a köszülök csatlakozöja melletti gombot, a mellette levö LED

vilägitani kezd.
- Engedjük el a gombot, ha a LED elaludt.
- Kis idö mülva a LED villogni kezd.
- A haromjegyü köd elsö szämjegydnek megfelelö villanäs utän nyomjuk meg ismöt

a gombot ös engedjük el.(ezzel bevitttik az elsö szämjegyet)
- Kis idö mülva a LED ismdt villogni kezd.

riPUS SPECI



- A häromjegyü köd mäsodik s:ämjegyönek megfelelö villanäsa utiin nyomjuk meg
ismöt a gombot ös engedjük er.(ezzelbevitttik a mäsodik szämjegyet)

- Kis idö mülva a LED ismöt villogni kezd.
- A haromjegyü köd harmadik szämjegyönek megfelelö villanäs utan nyomjuk meg

ismdt a gombot 6s engedjük el.(ezzelbevitttik a harmadik szämjegyet)
- Ekkor a kdszülök a bevitt ködot visszaismdtli a LED villogtatäsää.

Ha a köd nem megfelelö ismöteljük meg a ködoläsi folyamatot.
Ha a köd megfelelö a järmübezäräsakor ariasztl bekapcsol ös müködöse tököletes.
A vill anäsoknak me gfelelö szämo kat az aläbbi täblazatban ol vashati uk :

A riasztd programozäsa

A iasztl gyäribeällitäsai a következök:

Ezen funkciökat progranozästnjänvältonathaduk. A programozäs menete a következö:

- Kapcsoljuk ki ariasztlt az elektronikus kulccsal.
- Forditsa azinditö kulcsot gyüjtäs pozicilba.

r{ffi@ Be
A LED vililgit 1 mäsodpercig. Ez idö alatt nyomja rä az elektronikus kulcsot az
aljzatära.

fS*ffi
- Ekkor beldpett programozäs funkcidba melyet k6t sipoläs jelez.
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Villanäs Ert6k Villanäs Ert6k
Elsö villanäs Szäm drtdke: I Hatodik villanäs Szäm örtdke: 6
Mäsodik villanäs Szäm örtöke:2 Hetedik villanäs Szrim örtöke:7
Harmadik villanäs Szäm 6rtöke: 3 Nyolcadik villanäs Szäm 6rtöke: 8
Negyedik villanäs Szäm örtöke:4 Kilencedik villanäs Szäm örtöke: 9
Otödik villanäs Szämörtdke:5 Tizedik villanäs Szämdrtöke: 0

Funkcirik Allapot
Ki-Be kapcsoläsi hangielzös Bekapcsolva

2 Impulzusos indexvezörlds Kikapcsolva
J Ki-Be kapcsoläsi fönyi elzds Kikapcsolva



- Amennyiben vältoztatni kivän az elsö beällitott programponton, örintse az
elektronikus kulcsot az aljzatäba.

- Amennyiben nem kivän vältoztatni a beällitott progrzlmponton, fordftsa a
gyüjtäskulcsot OFF majd ON älläsba.

- Mindköt esetben sipoläs nyug!äzzaa funkciö vältäsät,ös automatikusan következö
programpontra löp a kdszülök.
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- A harmadik programpont utän a köszüldk kil6p prograrnozäs funkci6bö1, härom

sipoläs hallatszik.
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A programozäs csak akkor sikeres, ha mind a härom programozäsi ponton ätl6ptünk. A
täpfeszültsdg elv6tel6re a program nem vältozik meg.

Eta&adäo jc*aü
nlromü g*mb

Amennyiben, az elakadäsjelzöt negativ jellel kell vezdrelni, szüksdg van a Gemini 5055- jelü
forditö moduliära.

Cs atla koztathatunk külön b özö modulo ka t a riasztfihoz.

Ultrahaneos belsöt6r 6rzdkelö:

TX piros RX feh€r
Csatlakoztassuk a käbelkötegen levö 4-pontü
csatlakozöt az ultrahang modul (5123)
4-pontos ellendarabj äba. Az ultrahang
szondäkat a köt elsö oszlop tetejöre kell
szerelni.
A piros,,TX" nevü käbelvöget a modul ,,TX',
nevü bal oldali csatlakozöj äba, a fehör,,RX"
nevü käbelvdget ajobb bal oldali
csatlakozöjäba kell bedugni.

Ultrahangos belsöt6r örzfikelö beällitäsa :



Engedjük le az ablakot kb. 20cm-re.
A szabälyozö potenciömöterr ällitsuk fdlälläsba.
Kapcsoljuk be a riasztöt, ös värjuk meg az öleseddsi idö leteltöt.
Nyüljunk be az ablakon ös mozgassuk kezünket, amennyiben a riasztö nem szölal
meg, ällitsunk az 6rzökenysögön ös ismöteljük meg az ellenörzösi metödust.

Radar modul csatlakoztatäsa:

Csatlakoztassuk a käbelkötegen levö 4-pontü csatlakozöt a radarmodulon (7059) ldvö
4-pontos ellendarabjäba. Helyezzikel az aut6 közöpvonaläban,ügy hogy aLed, a
vddeni kivänt terület felö legyen.

Radar modul beällitäsa:

Tekerjtik a potenciömdtert maximum älläsba (az 6ra järäsäval mege gyezö irrlnyba
ütközösig).
Elesf tsük a riasztlt bezärt aj tökkal, felhüzott ablakokkal.
Mozgassuk kezünket az ablakokhoz, ajtökhozközel, amennyiben riasztäs törtdnik,
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.
Kapcsoljuk be ariaszt1t ös värjuk meg az ölesedösi idö v6göt.
Mozgassuk kezünket az ablakon belüI, ezzel egy esetleges behatoläst imitälva,
A riasztönak meg kell szölalnia, ellentötes esetben ismöteljük meg a beällitäst.

JVisszajeleö LED
Zöld-Fekete
Barna

f Erzdkenysdg ällitas Rözsaszin
I *art-

Amennyiben a tävolldtünkben riasztäs törtönt, bekapcsolt hang ös fönyjelzösek mellett
(programozäs)a riasztö kikapcsoläskor öt fdny- ös hangjelzöst ad. Ekkor a gyüjtäs räadäsakor
avisszajelzö Led ötször levillogja a riasztäs okät a täbläzat szerint:

A Led memöria jelent6sei

1 0



Led jelz6se Riasztäs oka Riasztäsok szäma
*o* Aitök nyitäsa f,

**o*rr Gyüjtäs Räadäsa Vögtelen
* * *o * * * Csomagtartö motortör f,

****o**** Täpfeszültsög
Elvdtele Vögtelen

* * * * *o * * * * * Ultrahang örzökelö 5
*LED Vilägit "1" mäsodpercig
o LED Sötöt"2" mäsodpercig

V6szleällftäs elektron iku s szerv iz ku lccsa I :
Amennyiben az aut6 tävkapcsolöja meghibäsodik, kikapcsolhatjuk a köszülöket az
elektronikus szerviz kulcs segitsdgövel. Nyissuk ki az aut6t a kulcsäval, 6s drintsük az
elektronikus szerviz kulcsot a Led megfelelöen kialakitott foglalatäho z. Ene a riasztäs
megszünik, ariasztl kikapcsolt ällapotba kerüI. Amennyiben az aut6 täviränyitäsa ismöt
adott, örintsi.ik az elektronikus szerviz kulcsot foglalatäba, majd az ölesedösi idö alatt tegyük
hozzämög egyszer. A következö tävkapcsolöval törtdnö bekapcsoläskor a riasztö is
bekapcso16dik.

Kddkulcsok tanitäsa:
-Kapcsoljuk ki a riasztöt a tävkapcsolöval.
-Nyissuk ki a motorteret.
-Tegyük gyüjtäsra az aut6t.
-vegyäk le a gyüjtäst 6s ndgy mäsodpercen belüI, tegyük vissza häromszor,

ös hagyjuk ott.
-Egy magas, 6s egy möly hang hallhatö ös a visszaj elzö Led2-szer villan, jelzi,'nogy

beldpett a tanitäsi mödba.
-Tegye a ködkulcsot a foglalatba. A Led egyer villan ös egy sipoläs hallhatö.
-Ismdtelje megaz üj ködkulcsokkal, amiket hasznälni kivän.
-A gyüjtäs levdtelövel kil6p a tanitäsi mödböI.
-Egy hosszu sipolässal ös egy Led villanässaljelzi a kilöpöst.

A riasztö összesen 4 Köd kulcsot köpes megtanulni.
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