
        
Autóriasztó használati útmutató 

 
   TULAJDONSÁGOK: 

 Ki/be kapcsolás távirányítóval 

 Ugrókódos jelátvitel 

 Néma ki/be kapcsolás 

 Passzív élesítés 

 Automatikus újraélesedés 

 Gyújtás blokkolás 

 Riasztás korlátozási szám  

 Jármű keresési funkció 

 Pánik mód 

 Szerviz mód 

 Személyhívó kimenet 

 Nyitott ajtó jelzés 

 Vészkikapcsolás PIN-kóddal 
 

Távirányító funkciók 

 

       
A rendszer LED állapota: 

 

 Élesített módban a LED lassan villog 

 Riasztáskor a LED gyorsan villog. 

 Szerviz módban a LED folyamatosan világít. 

 Riasztó memória, a riasztást kiváltó érzékelő meghatározása.  
Lásd: leírás 1-8-ig pontban. 

1.1 Élesítés 

a) Nyomja meg a   gombot. 
b) A sziréna 1x csippan (választható beállítás) a lámpák egyszer felvillannak. 
c) Az ajtók lezárnak, az indításgátló aktiválódik. 
d) A LED lassan villogni  kezd jelezve, hogy a rendszer éles. Ha bármelyik ajtó kinyílik az élesedés közben, akkor a 

sziréna 5x csippan és a fények 6x felvillannak, a LED gyorsan fog villogni, de a rendszer egyébként élesített lesz. 
Érzékelők ideiglenes kikapcsolása ( ütés és kiegészítő ) 
Az érzékelőket a rendszer következő élesítéséig átmenetileg ki lehet kapcsolni; a lépések a következők: 

a. Nyomja meg a  gombot a rendszer élesítéséhez 

b. 3 másodpercen belül nyomja meg a  gombot 
A lámpák egyszer felvillannak, egyet csipog a sziréna, jelezve, hogy az érzékelők ki vannak kapcsolva. 

1.2 Utolsó ajtó becsukása utáni élesedés 

Lekapcsolt gyújtásnál ajtó kinyitás majd becsukás után a rendszer automatikusan élesedik az előre meghatározott idő 
elteltével (opció 7.), ha ez alatt az idő alatt valamelyik ajtót vagy a csomagteret kinyitják, a visszaszámlálás újrakezdődik. Ha 

a táv csomagtér nyitást használja és megnyomja a  gombot, akkor a rendszer felügyeli a csomagtér és az ajtók 
kapcsolatát, de a visszaszámlálás megszakad, amíg ki nem nyitja a csomagtartót. Z AUX kimenet aktiválása nem törli az 

élesítés visszaszámlálását. A gomb megnyomásával a visszaszámlálás törlődik. Ezután az élesítés csak manuálisan 
lehetséges. 

1.3 Automatikus újraélesedés 

Ha a hatástalanítás után 30 másodpercen belül egy ajtót sem nyitottak ki, és a gyújtás sem nem lett ráadva, akkor a 

rendszer automatikusan újraélesedik. Ez a funkció választható (opció 17) 

Gomb Ábra Funkció Állapot 
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Élesítés+ajtózárás Nem élesített 

Járműkeresés Élesített 

Riasztás pillanatnyi megállítása Riasztáskor 

Ajtózár Vezetés közben 
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Hatástalanítás+ajtózár nyitás Élesített rendszer 

Ajtó nyitás Vezetés közben 

Riasztás pillanatnyi megállítása Riasztáskor 
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Csomagtér nyitása Nyomja a gombot 3 
másodpercig 

Bármikor 

Riasztás pillanatnyi megállítása Riasztáskor 

4 AUX AUX1 kimenet aktiválása Bármikor 

5 
 

PÁNIK-nyomja a gombot 2 másodpercig Bármikor 
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Élesítés mellőzött szenzorokkal Nem élesített 

MISTRAL MAX
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 Indításgátló kimenet 

 2 érzékelő bemenet 

 Vészvillogó kimenet 

 Vészvillogók ellenőrzése 

 Csomagtérnyitás távirányítóval 

 AUX1 csatorna kimenet 

 Univerzális relé kimenet a központi zár 
vezérlésére 

 Dupla jeles nyitás/zárás 

 Programozható belső világítás 
késleltetés 

 Programozható sziréna hangjelzés 

 Biztonsági hurok 

 AUX 2 csatorna kimenet 
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1.4 Hatástalanítás 
Állapot: Élesített rendszer 

a) Nyomja meg a gombot 
b) A sziréna 3x csippan (választható beállítás) és a lámpák 3x felvillanak.  
c) Az ajtó zárak kinyitnak, az indításgátló kikapcsol. 
d) Ha aktív az automatikus újraélesedés funkció, akkor a LED 30 másodpercig vagy az ajtó kinyitásáig gyorsan villogni 

fog. 
 

1.5 Riasztás 
Élesített módban, ha az autót riasztás éri, akkor a sziréna bekapcsol és a lámpák villogni fognak. 4 különböző sziréna 
hangjelzés típus közül választhat, a többi autótól történő megkülönböztetés céljából. (opció 5) A sziréna hangjának 
kikapcsolásához nyomja meg bármely gombot a távirányítón. A rendszer élesített marad. A rendszer hatástalanításához 

nyomja meg kétszer a gombot.  

1.6 Riasztás memória 

Hatástalanításkor, ha a sziréna 5x csippan (az első hosszabban), az azt 

jelenti, hogy az Ön távollétében a riasztó bekapcsolt. Miután kinyitotta az 

ajtót, a LED villanásainak száma tájékoztatja arról, hogy a riasztást mi 

okozta. (lásd táblázat). A LED villogása a gyújtás ráadásával megáll. 

1.7 Pánik mód 

Ez a funkció bármikor aktiválja a riasztót, amikor szükséges. 

Aktiválás: Nyomja gombot  3 másodpercig.  
Kikapcsolás: Nyomja meg bármelyik gombot. 
Figyelem: hatástalanított rendszernél, az ajtók lezárnak és az indításgátló is bekapcsol. 

1.8 Járműkeresés funkció 

Ennek a funkciónak a használatával könnyen megtalálhatja járművét a parkolóban.   

Hangos: élesített rendszernél nyomja meg a    gombot. A sziréna 5x csippan a jelzőfények 10x felvillannak. 

1.9 Nyitott ajtó figyelmeztetés 

Hatástalanított rendszernél, gyújtás ráadásakor figyelmeztetésül a fények 10x felvillanak ha bármelyik ajtó vagy csomagtartó 
nyitva van. Ez a funkció választható (opció 18.) 

1.10 Csomagtér nyitás távirányítóval 

Nyomja meg a  gombot. A csomagtér kimenet időtartama beállítható (opció 12.) Ennél a funkciónál az is kiválasztható, 

hogy a rendszer a csomagtér nyitással egy időben kapcsoljon ki.  (opció 16) 

1.11 AUX aktiválás  

Az AUX1 kimenet aktiválásához nyomja meg a AUX gombot. 

Az AUX impulzus időtartama beállítható (opció13)  
 

1.12 Vészkikapcsolás 

Ha a távirányító elveszett, vagy nem működik, a rendszer a következőképpen hatástalanítható: 

a) Élesített rendszernél, vagy riasztásnál  
b) Üljön be az autóba és adja rá a gyújtást 
c) 8 másodpercen belül nyomja meg 5x a szervizkapcsolót. 
d) 5 másodperc múlva a sziréna 4x csippan megerősítve, hogy a rendszer hatástalanítva lett. 
e) Vegye le a gyújtást 
A vész hatástalanításból történő kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón. 

 

1.13 Szervíz mód 

A szerviz módban az egyetlen működő funkció a centrálzár távirányítóról történő vezérlése.  

A szervíz módba történő belépéshez: 

a) Hatástalanított rendszernél adja rá a gyújtást 
b) 8 másodpercen belül nyomja meg 3x a szervíz gombot 
c) A sziréna egyszer csippan a LED folyamatosan világítni fog. 
d) Vegye le a gyújtást 
A kilépéshez ismételje meg a folyamatot. 

Riasztás oka 
LED villanásainak  

száma 

Biztonsági hurok 4 

Ütésérzékelő 5   

Ajtó 6  

Gyújtás 7  

Kiegészítő érzékelő 8  

Csomagtartó 9  


