M41
Indításgátló készülék
billentyűzettel és
rablásgátló funkció
lehetőséggel

Használati útmutató
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A készülék leírása
Az M41 két blokkolókörrel rendelkező indításgátló készülék, amely egy
négygombos billentyűzet segítségével működtethető, és rendelkezik
rablásgátló, illetve bekapcsolva felejtett világításra figyelmeztető
funkcióval is.
Automatikus bekapcsolás
A készülék automatikusan bekapcsol (beélesedik) az alábbi esetekben:
• 60 másodperccel a gyújtás kikapcsolását követően.
• 60 másodperccel az utolsó kóddal történt kikapcsolás után,
amennyiben közben a gyújtást nem kapcsolták be.
• A rablásgátló állapot harmadik fázisa után (lásd később).
Kézi bekapcsolás
A készüléket a gyújtás kikapcsolása után azonnal is élesíteni lehet a
billentyűzeten két gomb egyidejű, egy másodpercnél hosszabb ideig
történő nyomva tartásával.
Bekapcsolt (éles) állapot
A készülék bekapcsolt állapotában a billentyűzeten található LED villog.
Bekapcsolt állapotban a gyújtás bekapcsolásának hatására (illetéktelen
indítási kísérlet) a készülék blokkolja a bekötött áramkört mindaddig,
amíg a gyújtást ki nem kapcsolják.
Bekapcsolt állapotban nyitott ajtók és bekapcsolt gyújtás esetén a LED 10
másodpercig folyamatosan világít.
Kikapcsolás
A készüléket a billentyűzeten egy ötszámjegyű kód beütésével lehet
kikapcsolni. A kód alapbeállítása 11111. A kód beütésekor ügyeljen arra,
hogy két számjegy beütése között maximum 5 másodperc teljen el.
A helyes kód beütését egy hosszú sípszó és a LED egy másodpercig tartó
felvillanása jelzi.
A kód megváltoztatása
A gyárilag beállított 11111 kódot a biztonság érdekében változtassa meg
a következő módon:
•

Kapcsolja ki a készüléket az 11111 kóddal.

•

Üsse be még egyszer az 11111 kódot.

•

Üsse be az Ön által kiválasztott ötszámjegyű kódot.

•

Várja meg, míg a készülék automatikusan bekapcsol, vagy kapcsolja
be azt kézzel, és ellenőrizze az új kód működését.

FIGYELEM! A kód csak az 1, 2, 3, 4 számjegyeket tartalmazhatja.
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Hibás kód beütése
Amennyiben hibás kódot ütött be, a billentyűzet négy rövid sípszóval jelzi
ezt, és a LED tovább villog. Erre kétszer egymás után van lehetőség.
A harmadik hibás kód bevitelénél újra négy rövid sípszó hallható, a LED
azonban már gyorsan villog, ezzel jelezve, hogy már csak egy lehetőség
maradt a helyes kód bevitelére.
A negyedik hibás kód bevitelnél a készülék 5 perc időtartamra blokkolt
állapotba kerül, ezalatt a billentyűzet 5 másodpercenként egy rövidet sípol
és a LED gyorsan villog.
Az öt perc letelte után a kódbeütési ciklus az elejétől indul újra.
Szerviz üzemmód
Ebben az állapotban a készülék kódbeütés nélkül 20 perc időtartamon
keresztül használható.
Az üzemállapotba való belépéshez csukja be az ajtókat, kapcsolja ki a
készüléket a kóddal, kapcsolja be a gyújtást, és tartson nyomva a
billentyűzeten két tetszőleges gombot egyszerre egy másodpercnél
hosszabb ideig.
Ebben az állapotban bekapcsolt gyújtásnál a LED gyorsan villog.
A húsz perc időtartam letelte után a készülék automatikusan élesedik.
Rablásgátló funkció aktiválása/deaktiválása
A rablásgátló funkció a készülék működése során igény szerint be- illetve
kikapcsolható.
A be- illetve kikapcsolási eljárás megegyezik, mindig attól függ, hogy a
funkció előzetesen be- illetve kikapcsolt állapotban volt-e.
A funkció be-, kikapcsolása:
•

Kapcsolja ki a készüléket a kód beütésével.

•

Nyisson ki egy ajtót és kapcsolja be a gyújtást.

•

Nyomjon meg két tetszőleges gombot a billentyűzeten és tartsa
nyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

•

A funkció bekapcsolásakor a billentyűzet egy rövid és egy hosszú
sípszóval jelzi vissza a sikeres műveletet.

•

A funkció kikapcsolásakor a billentyűzet egy hosszú sípszóval jelzi
vissza a sikeres műveletet.

•

Kapcsolja ki a gyújtást.
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Rablásgátló funkció működése, rablásgátló állapot
Aktivált rablásgátló funkció esetén, ha a gyújtás legalább öt perce be van
kapcsolva, egy ajtó nyitásának hatására a készülék a következő lépések
szerint működik:
1. Az első ajtónyitás után a készülék két percen keresztül várja, hogy a
kód első három számjegye a billentyűzeten beütésre kerüljön. Ha ez
megtörténik, kilép a rablásgátló állapotból, ha nem, akkor továbblép
a 2. pontra.
2. A motorblokkolás 1 másodperc időtartamra aktiválódik, majd a
készülék egy percet vár. Ha ezalatt a kód első három számjegye a
billentyűzeten beütésre kerül, a készülék kilép a rablásgátló
állapotból. Ha nem, a készülék továbblép a 3. pontra.
3. A készülék egy perc időtartamon keresztül 5 másodpercenként 1
másodpercre aktiválja a motorblokkolást. A kód első három
számjegyének beütésével a készülék kilép a rablásgátló állapotból.
Az egy perc letelte után a készülék bekapcsol, és az ötszámjegyű
kód beütésével kapcsolható csak ki.
Bekapcsolva felejtett világításra figyelmeztetés
Kikapcsolt gyújtásnál és nyitott ajtónál a készülék figyelmeztető
hangjelzést ad, amennyiben a gépkocsi világítása bekapcsolva maradt.
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