HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A P644ILTH40 riasztóhoz
Köszönjük, hogy a META System termékét választotta.
A készülék kezelését, működését az alábbiakban ismertetjük.
Kérjük, olvassa át figyelmesen az útmutató egyes pontjait.
A riasztó védelme az alábbiakra terjed ki:
• ajtók illetéktelen nyitása,
• motortér, csomagtér illetéktelen nyitása,
• ultrahangos beltérvédelem,
• akkumulátor tápkábel megszakítása,
• motor indítása,
Bekapcsolás
A riasztó bekapcsolása a gépkocsi eredeti távirányítója megfelelő gombjának (központi zár
zárása) megnyomásával történik. A riasztórendszer aktív, a LED az élesedési idő alatt
gyorsan, majd annak letelte után normál tempóban villog.
Bekapcsolás az ultrahangos beltérvédelem bekapcsolása nélkül
Lehetőség van arra, hogy a riasztónak csak a héjvédelmi funkcióját (ajtók, csomagtér,
motorháztető) aktiváljuk, a beltérvédelem bekapcsolása nélkül (pl. a gépkocsiban kutyát
hagyunk, amely a mozgásával riasztást generálna). Kapcsolja be a riasztót a gyári
távkapcsolóval és 10 másodpercen belül nyomja meg ismét a záró gombot. A riasztó három
rövid csipogással jelzi vissza az ultrahang kiiktatását. A beltérvédelem kikapcsolása mindig
csak egy riasztási ciklusra vonatkozik, a riasztó következő bekapcsolásakor a rendszer az
alapállapotból indul.
Kikapcsolás
A riasztó bekapcsolása a gépkocsi eredeti távirányítója megfelelő gombjának (központi zár
nyitása) megnyomásával történik, a LED kialszik. Amennyiben a LED nem alszik ki,
bekapcsolt állapotban riasztás történt, amelynek okára a LED villogásának számából lehet
következtetni.

Élesedési idő
A riasztó távirányítóval történő bekapcsolásakor egy 26 másodperces fázis
kezdődik, ezalatt a LED gyorsan villog. Ebben a fázisban a riasztó védelmi
funkciói tesztelhetőek. Ekkor a riasztó egy riasztást kiváltó okra felvillantja az
irányjelzőket. Az élesedési idő leteltekor a LED normál villogásra vált át, és a
riasztó az aktív fázisba lép.
Aktív fázis
Minden egyes riasztást kiváltó ok elindítja a riasztót, amely ilyenkor 26
másodpercen keresztül villogtatja az irányjelzőket, működteti a szirénát és
blokkolja a motort.
Motor blokkolás
A riasztó egy motor blokkoló áramkört is tartalmaz. Bekapcsolt riasztónál a
gyújtás bekapcsolásakor ez automatikusan aktiválódik, és megakadályozza a
motor beindítását.
Biztonsági (OVERRIDE) kód
A távirányítók elvesztése, tönkremenetele esetén is lehetőség van a riasztó
kikapcsolására az úgynevezett OVERRIDE kód segítségével. Ez egy öt számjegyű
kód, amely a riasztóhoz mellékelt kódkártyán található. Kérjük, tartsa ezt a kártyát
biztonságos helyen.

A riasztó kikapcsolásához a kódot a LED segítségével le kell villogtatni. A kódbeadás
pontos menete az alábbiakban látható. Vegyünk egy példát, a kód 13212.
• Kapcsolja be a riasztót távirányítóval és várja meg az aktív fázist (már
bekapcsolt riasztónál ez elmarad).
• Kapcsolja be a gyújtást. A LED folyamatosan világítani kezd.
• Tíz másodpercen belül kapcsolja le a gyújtást. A LED villogni kezd. A kód első
számjegyének megfelelő számú villogás után kapcsolja be a gyújtást.
• Tíz másodpercen belül kapcsolja le a gyújtást. A LED a kód második
számjegyét villogja le.
• Folytassa ezt a műveletet mindaddig, míg a LED a kódszám ötödik
számjegyét is levillogja, majd kapcsolja be- és ki a gyújtást.

•

Sikeres kódbeadás esetén a riasztó kikapcsol, a motor indítható.

Figyelem! A kódbeadás folyamata alatt a riasztó működik, a sziréna szól, az
irányjelzők villognak. Három egymás utáni hibás kódbeadás esetén a készülék 30
percre letilt.
Készülék visszakapcsolása Override kód beadása után:
A készülék visszakapcsolásához kapcsolja be a gyújtást majd kapcsolja ki.
A készülék gyári távirányítóval ismét működtethető.
A készülék helyes működése érdekében kérjük fokozottan figyeljen a gépjármű
motorterének mosásánál. Soha ne tegye ki a készüléket közvetlen vízsugárnak.

Specifikáció
Tápfeszültség…………………………………………………………………………………..12 V (10-15 V)
Áramfelvétel bekapcsolva……………………………………………………………………..6 mA
Áramfelvétel kikapcsolva…..…………………………………………………………………..4 mA
Üzemi hőmérséklet…………………………………………………………………………….25 – 85 ºC
Sziréna hangereje……………………………………………………………………………...118 dB
Saját akkumulátor kapacitása ………..……………………………………………………….kb. 5 perc
Motor blokkoló relé kimenet……………………………………………………………………1 A
Kürt vezérlés kimenet ….…..…………………………………………………………………..1A
Riasztási ciklus………………………………………………………………………………….26 sec
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