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KEETEC BLADE 
Járművédelmi rendszer 

Felhasználói útmutató 

 

A rendszer élesítése 

 A jármű gyári távirányítóján nyomja meg a ZÁRÁS gombot. 

 A rendszer beállításaitól függően a sziréna 1 x csipog, vagy nem csipog. 

 Az irányjelzők 1 x villannak. 

 A központi zár bezár, a riasztó éles lesz. 

 Ha az ajtók vagy a motorháztető nyitva vannak, a sziréna 5 x csipog. 

A rendszer hatástalanítása 

 A jármű gyári távirányítóján nyomja meg a NYITÁS gombot. 

 A rendszer beállításaitól függően a sziréna 2 x csipog, vagy nem csipog. Amennyiben az élesítés alatt történt 

riasztás, a hatástalanítás után a sziréna 4 x csipog. 

 Az irányjelzők 2 x villannak. 

 A központi zár nyitva, a riasztó hatástalanítva van. 

Automatikus újraélesítés 

Amennyiben a rendszer hatástalanítása után 30 másodpercen belül nem nyitják ki valamelyik ajtót, a rendszer 

automatikusan újra éles lesz. 

Automatikus élesítés riasztás után 

Riasztáskor a sziréna 30 másodpercig szól, ezután a rendszer élesítve marad. Ha a riasztást kiváltó bemenet 30 

másodperc után is aktív, a rendszer automatikusan figyelmen kívül hagyja. 

Sziréna és irányjelzők riasztáskor 

Riasztáskor 30 másodpercig szól a sziréna és villognak az irányjelzők. A rendszer hatástalanítása és élesítése után a 

riasztást kiváltó biztonsági zóna maximum 5 alkalommal válthat ki riasztást. 

Engedélyző/azonosító sorozat megadása 

Legfeljebb 4 gomb használható az azonosító sorozat megadására. Az azonosító lenyomások maximális száma 10 

lehet. Egyes gombok csak bekapcsolt gyújtás mellett érhetők el. Biztonsági okokból az azonosító sorozat tanítását 

csak a rendszer telepítője tudja elvégezni. 

A rendszer 4 különböző módon működhet, ezt a telepítéskor kell kiválasztani. 

OFF (kikapcsolva) 

A riasztót a gyári távirányítóval lehet vezérelni, az engedélyezés/azonosítás ki van kapcsolva. 

IGNITION (gyújtás) mód 

A járművet az azonosító sorozat megadásával lehet beindítani. A sikeres engedélyezést 3 hangjelzés erősíti meg. Az 

engedélyezés 120 másodpercig vagy a gyújtás kikapcsolása (ha a motor be volt indítva) után 60 másodpercig 

érvényes. 
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DISARM (hatástalanítás) mód 

A rendszer hatástalanítása a gyári távirányító nyitás gombjának megnyomásával és az azonosító sorozat 15mp-en 

belüli megadásával történik. A sikeres engedélyezést 3 hangjelzés erősíti meg. 

Amennyiben az ajtók nyitása, vagy a gyújtás bekapcsolása után 15 mp-en belül nem adják meg az azonosító 

sorozatot, a rendszer egy rövid figyelmeztető hangot ad ki, 20 mp után riasztást indít. 

BOTH mód (IGNITION+DISARM) 

A rendszer hatástalanítása a gyári távirányító nyitás gombjának megnyomásával és az azonosító sorozat 15 mp-en 

belüli megadásával történik. A sikeres engedélyezést 3 hangjelzés erősíti meg. Az engedélyezés 120 másodpercig 

vagy a gyújtás kikapcsolása után 60 másodpercig érvényes. Ennek letelte után a gyújtás ráadásakor ismét meg kell 

adni az azonosítót. 

 

Amennyiben az ajtók nyitása vagy a gyújtás bekapcsolása után 15 mp-en belül nem adják meg az azonosító sorozatot, 

a rendszer egy rövid figyelmeztető hangot ad ki, 20 mp után riasztást indít. 

 

SZERVIZ mód 

Amennyiben a járművet szerelőhöz/szervizbe viszi, javasolt a SZERVIZ módot aktiválni, így a blokkolási funkciók 

inaktívak lesznek. 

SZERVIZ mód aktiválása 

Inaktiválja a rendszert és a szerviz gomb segítségével adja meg a szerviz PIN kódot: 

 Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a szerviz gombot (amíg a szerviz gombon található LED jelzőfény 

kivillan). 

 Nyomja meg annyiszor a szerviz gombot annyiszor, mint a PIN kód első számjegye, a LED fény 3x villan. 

 Ismételje meg a fenti műveletet a PIN kód 2., 3. és 4. számjegyének megadásához. 

A SZERVIZ mód aktiválását 5 csipogás jelzi. A SZERVIZ módot a szerviz gomb LED fénye jelzi, amikor a gyújtás be van 

kapcsolva. 

Gyári PIN kód: 4321 

SZERVIZ mód inaktiválása 

A szerviz gomb segítségével adja meg a PIN kódot ugyanúgy, mint az aktiválásnál. A kikapcsolást 5 csipogás jelzi. 

Gyári PIN kód: 4321 

 

Vészhelyzeti inaktiválás 

 Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a szerviz gombot (amíg a szerviz gombon található LED jelzőfény 

kivillan). 

 Nyomja meg annyiszor a szerviz gombot annyiszor, mint a PIN kód első számjegye, a LED fény 3x villan. 

 Ismételje meg a fenti műveletet a PIN kód 2., 3. és 4. számjegyének megadásához. 

 A LED fény 3x villan, a hangjelző 2x csipog a rendszer inaktív 

Gyári PIN kód: 4321 

 

PIN kód módosítása 

A PIN kód módosítását a rendszer telepítője tudja elvégezni. 


