Tisztelt Felhasználók!

Mint minden vezeték nélküli rendszernek, a Meta M43 indításgátlónak is a működését befolyásolják
a külső körülmények. Számos elektronikus berendezés számára engedélyezve van az a
frekvencia,amin a készülék kommunikál a rádiófrekvenciás jeladóval(továbbiakban kártyával).Extrém
helyzetben,amikor ezt a frekvenciát zavarja valami külső forrás,előfordul,hogy –bár a kártya kiadja
magából az azonosításhoz szükséges jelet- a központi egység nem tudja azonosítani a jogosultságot.
Ezt onnan látjuk, hogy a készülékhez tartozó funkciójelző led (ami általában a szélvédőre kerül
rögzítésre) gyújtás ráadásra folyamatosan világít, a kártyán lévő led pedig felvillan kb. 3 mp
periódusokban.
Ebben az esetben szükséges a kártya közepén található nyomógombot gyújtáson 10 szer megnyomni,
lehetőleg a szélvédőre ragasztott LED közelében (KB. MÁSODPERCES periódusokkal). Ezzel 20-szoros
erősséggel sugározzuk ki az azonosító jelet,melyek el tudjuk nyomni a zavaró jelet.
M 43 indításgátló használata start/stop gombos autók esetében!
1. tegyünk gyújtást a gépjárműre (pedálok nélküli gombnyomás). A szélvédőn lévő Led 2
villanása jelzi a rendszer kioldását, az autó indítható (gombnyomás a fék/kuplung pedál
benyomásával)
2. Amennyiben gyújtás ráadásakor (pedálok nélküli gombnyomás) a szélvédőn lévő Led
folyamatosan világít és 2-3 másodpercen belül nem vált át 2 villanásra, a rendszer nem
érzékeli a közelítő kártyát.
Teendő a következő: kétszer-háromszor nyomjuk meg a közelítő kártyán található
nyomógombot, amíg a szélvédőn lévő Led folyamatos világítása, át vált 2 villanásra, ekkor a
rendszer kioldásra került és az autó indítható (gombnyomás fék/kuplung pedál
benyomásával).

Amennyiben még sem sikerül az azonosítás, használjuk a fekete Pen drive alakú szervizkulcsot a
szerviz állapot eléréséhez.
Minden készülék egyedileg hozzákódolt szerviz (mester) kulccsal rendelkezik, mely csak és kizárólag
a saját készülékével kommunikál.

A SZERVIZ (MESTER) KULCSOT AZ AUTÓBAN KELL ELDUGVA ELHELYEZNI,
HOGY VÉSZ ESETÉN BÁRMIKOR INDITHATÓ LEGYEN!!! ( amennyiben a
szervizkulcs hiánya miatt kell a helyszínre kimenni, ennek költsége az ügyfelet
terheli )
A kártyában szigorúan legalább 2 évente, lehetőség szerint évente elemet (cr2032) kell cserélni. Ha
ez megtörtént, szinkronizálni kell a kártyát, mely a következő módon történik.
1,Vegyük ki a régi elemet a kártyából, és nyomjuk elem nélkül a középső gombot 5 mp.-ig.
2,Tegyük bele polarítás-helyesen az új elemet.
3,Nyomjuk a kártya középső gombját kb. 15 másodpercig, amíg folyamatosan nem világit.
4,Engedjük el a gombot, erre a kártyán lévő led vibrál. Ez után 5-ször nyomjuk meg a gombot.

Ha helyesen csináltuk, kb. 3-4 másodpercenként fel fog villanni a kártyán található led, innen tudjuk,
hogy magától adja a jelet.

Ha az autót nem használjuk 5 napig, akkor használat előtt nyomjuk meg gyújtás nélkül 10 szer a
kártya gombját, így újból működésbe áll.
A kártyának az úgynevezett elalvása energiatakarékossági szempontból történik.
Amennyiben bármilyen gondja akad a készülék működésével, illetve kérdése van, forduljon 24 órás
ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon: 06203774047
Tisztelettel: Meta Team

