ECU 1100 BILLENTYŰZET
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A billentyűzet bármelyik HPA vagy HPB riasztóval kombinálva alkalmas a
rablásgátló

állapot

megszüntetésére.

A

rablásgátló

állapotból

való

kilépéshez üsse be a billentyűzeten személyes kódját, vagy a készülék
mesterkódját, és nyomja meg a

*

gombot. Helyes kód beütése esetén a

billentyűzet kettőt sípol, helytelen kód beütése estén négy sípolás
hallható.
Mesterkód – hatjegyű szám, amellyel minden esetben megszüntethető a
rablásgátló állapot.
Személyes kód – négy÷hatjegyű szám, amely tetszés szerint
megváltoztatható, személyre szabható, gyári beállítása 234234.
A személyes kód megváltoztatásának menete
•

Kikapcsolt gyújtásnál üsse be a mesterkódot, és nyomja meg a

*

gombot.
•

Kapcsolja be a gyújtást – a LED egy másodpercre felvillan.

•

Amíg a LED világít, nyomja meg a * gombot, majd engedje el.

•

Üsse be az Ön által választott új kódot, majd nyomja meg a *
gombot. A LED egyet villan.

•

Üsse be az Ön által választott új kódot, a készülék két sípolással
jelzi vissza, hogy a kódot elfogadta.

FIGYELEM! A gyújtás bekapcsolása és a kódbeütés között maximum 20
másodperc telhet el.

Az Ön készülékének mesterkódja:
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