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KG-9LT 

Kétirányú motorkerékpár biztonsági rendszer LCD kijelzővel 

 

  

 

A 2 IRÁNYÚ TÁVVEZÉRLŐ JELZÉSEI 

A 2 irányú LCD kijelzős távirányító valós időben mutatja a rendszer funkcióit és állapotát.  

Az alábbi ábra mutatja a kijelzéseket. 
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FUNKCIÓK  

1. Ugrókódos és programozható kódú távvezérelt 

rendszer 

9. Indításgátlás élesített állapotban 

10. Vészkikapcsolás 

2. Programozható 2 irányú 5 gombos távvezérlő LCD 

kijelzővel, bővíthető 4 távvezérlőre  

11. Távvezérelt szerviz mód 

12. Memória áramkimaradás esetére 

13. Ellenőrzési funkció, a jármű 

hatótávolságon belül van-e 

3. Távvezérelt élesítés/hatástalanítás 14. A passzív élesítés programozása  

4 Távvezérelt csendes/hangjelzéses riasztás 15. Programozható automatikus újraélesítés 

5. Távvezérelt járműkeresés 16. Programozható fényjelzés 

6. Távvezérelt pánik riasztás 17. Programozható távvezérelt rablásgátlás 

18. Programozható érzékelő érzékenység 

19. A gyári beállítások visszaállíthatók  

7. Beépített dőlés érzékelő 

8. Távvezérelt érzékelő kiiktatás 

 

LED ÜZEMMÓD KIJELZŐ 

Nem világít : Hatástalanított állapot 

Lassú pulzálás : Élesített állapot 

Lassú felvillanás : Riasztás / pánik 

Pulzáló felvillanás : Programozás 

Gyors felvillanás : Automatikus újraélesítés / passzív riasztás 

Folyamatosan világít: Szerviz mód 

 

● ÉLESÍTÉS: 

Fordítsa off állásba az indítókulcsot, és nyomja le az 1-es gombot. A sziréna egyszer csipog, az 

irányjelző egyet villan, a riasztó bekapcsol. 3 mp múlva a rendszer belép az élesített állapotba, a kék 

LED 2 másodpercenként felvillan. 

1. Ha az indítókulcs on állásban van, a sziréna megszólal, és az irányjelzők 15 mp-ig működnek.    

2. Ha a dőlés érzékelő mozdítást érzékel, a sziréna megszólal és az irányjelzők 5 mp-ig működnek. 

Ha a dőlésérzékelő még egy mozdítást érzékel a következő 15 mp-ben, a sziréna megszólal és 

az irányjelzők 10 másodpercig működnek. Ha a rendszer csendes riasztás módban van, csak az 

irányjelzők működnek. 

MEGJEGYZÉS: 1. Riasztás esetén villognak az irányjelzők, Lásd a 4-es programozási funkciót 

2. A távirányító háttérvilágításának ki/be kapcsolása riasztáskor, Lásd az 5-ös programozási 

funkciót.  

 

 

  ● HATÁSTALANÍTÁS: 

A rendszer hatástalanításához nyomja meg a 2-es gombot, a sziréna egyszer csipogni fog, az 

irányjelző 2-szer felvillan.  
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● PASSZÍV ÉLESÍTÉS: Lásd az 1-es programozási funkciót. 

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszer automatikus élesítését a felhasználó beavatkozása nélkül. 

A rendszer passzív élesítéséhez 

1. Az indítókulcsnak legalább 10 másodpercre on állapotban kell lennie. 

2. Fordítsa off állásba az indítókulcsot, a sziréna 3-szor csipog vagy az irányjelző 3-szor felvillan 

csendes módban. A kétirányú LCD kijelzőn "AUTO ARM"  felirat jelenik meg.  20 mp múlva a 

sziréna hangjelzést ad megerősítve ezzel azt, hogy a rendszer élesítve van. Az irányjelző 

egyszer felvillan 

 

● AUTOMATIKUS ÚJRAÉLESÍTÉS: Lásd a 2-es programozási funkciót. 

A riasztórendszer hatástalanítása után, ha a felhasználó nem helyezi be újra az indítókulcsot, és nem 

fordítja el azt 20 mp-en belül, a rendszer automatikusan újraélesedik. 

 

● RIASZTÁS OKÁNAK KIJELZÉSE 

Ha korábban riasztott a rendszer, a következő állapotok elérhetők hatástalanítás után.  A sziréna két 

hangjelzést ad, az irányjelző 4-szer felvillan, és a következő élesítésig a kétirányú LCD kijelző mutatja 

azt a zónát, ahol a riasztást érzékelte a rendszer.  

 

● KI/BE KAPCSOLÁS CSENDESEN VAGY HANGJELZÉSSEL: 

Nyomja meg a  4-es gombot a hangjelzés ki/be kapcsolásához. 

MEGJEGYZÉS:  Ha a rendszer nincs élesítve, nyomja meg a 4-es gombot a hangjelzés ki/be 

kapcsolásához, ami be is élesíti a rendszert.  Ezzel egyidőben a 2 irányú távvezérlő csipogni 

fog megerősítve, hogy a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotban van. 

 

● TÁVVEZÉRELT ÉRZÉKELŐ KIIKTATÁS: 

Ha a rendszer élesítve van, nyomja meg az 1-es gombot 2 másodpercig, majd a 4-es gombot, az 

irányjelző felvillan 3-szor és a dőlésérzékelő kikapcsol. 

 

● MOTORKERÉKPÁR KERESÉS: 

A jármű helyének meghatározásához nyomja meg a 3-as gombot, a sziréna hosszú hangjelzést fog 

kiadni, és az irányjelző 5-ször villan fel. Csendes módban csak az irányjelző villan fel 5-ször. 

 

● TÁVVEZÉRELT PÁNIK RIASZTÁS: 

Vészhelyzet esetén a szirénát 10 s-re be lehet indítani.  A Pánik funkció aktiválásához :  nyomja  

meg a 4-es gombot 2 másodpercig majd nyomja meg a 2-es gombot, a sziréna hangjelzést ad és az 

irányjelző felvillan. Egy riasztás automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót és visszatér a rendszer az 

előző állapotba. Azonban, inkább nyomja meg a 2-es gombot a pánik mód kikapcsolására, mint hogy 

megvárja a 10 mp-et. MEGJEGYZÉS: A pánik funkció nem működik, ha az indítókulcs el van 

fordítva. 
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● SZERVIZ MÓD: 

Ha a rendszer szerviz módban van, a biztonsági funkció kikapcsol. Azonban a járműkeresés működik. 

1. Győződjön meg róla, hogy a rendszer ki van kapcsolva és az indítókulcs el van fordítva on 

állásba. 

2. Nyomja meg az 1-es gombot 2 mp-ig, majd nyomja meg az 1-es gombot, a sziréna egyszer 

csipog a szerviz módba belépéskor és kétszer kilépéskor.  

 A 2 irányú LCD távvezérlő "zZ" jelzést mutat a szerviz módban. Amikor elfordítja az 

indítókulcsot on állásból off-ba, a sziréna mindig egyet csipog. 

MEGJEGYZÉS: Kiléphet a szerviz módból a kulcs bármilyen állásánál. 

 

● TÁVVEZÉRELT RABLÁSGÁTLÁS: Lásd a 3-as programozási funkciót. 

A rablásgátlás védelmi funkció aktiválása: Nyomja meg a  4-es  gombot 2 mp-ig, aztán nyomja 

meg az 1-es gombot, ha a gyújtást ráadja, az irányjelző felvillan kétszer. 30 mp múlva az irányjelző 

felvillan és a sziréna hangjelzést ad a következő 30 másodperc elteltével. A sziréna hangjelzésének 

utolsó 20 másodperce után a motor leáll és a rendszer élesített állapotba kerül.   

A rablásgátló védelem kikapcsolásához nyomja meg a 2-es gombot, amivel kilép a funkcióból.   

 

● VÉSZKIKAPCSOLÁS: 

Arra az esetre, ha a távvezérlő elveszik, vagy nem működik, beállíthatja a vészkikapcsolás funkciót a 

rendszer hatástalanítására.  

 Fordítsa el az indítókulcsot és nyomja meg a Szerviz kapcsolót 5-ször. Mivel a rendszer élesítve 

van, a sziréna hangjelzést ad.  

MEGJEGYZÉS: El kell kezdeni 1 mp-en belül a gyújtás ráadása után, különben a rendszer figyelmen 

kívül hagyja.  

● MEMÓRIA ÁRAMKIMARADÁS ESETÉRE: 

Ha az áramellátás megszakad, a visszakapcsoláskor a riasztórendszer megőrzi az eredeti beállításait.  

Ha a rendszer riasztott az áramkimaradás előtt, a riasztó automatikusan pánik módba lép, és mutatja 

az összes érintett ikont.  

 

● A HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉSE: 

 Az élesített állapotba lépés után a fő egység jelet küld a 2 irányú távvezérlőnek percenként 5 percen 

keresztül.  

Ha a rendszer hatótávolságon belül van, a távvezérlő rövid hangjelzést ad és villog rajta a "Range 

indicator" ikon.  

 

● ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE: 

Ha a rendszer hatótávolságon belül van, nyomja meg az 5-ös gombot, a jelenlegi beállítás 

ellenőrzése céljából, a távvezérlő háttérvilágítása  

5 másodpercig világítani fog. 
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<<< TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓK >>> 
 

 

＊ Nyomja meg az első gombot 2 mp-ig, a 2 irányú távvezérlő csipogni fog. Majd nyomja meg a második 

gombot 2 mp-ig. 

 

PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK: 

Belépés a rendszerprogramozásba 

1. Győződjön meg róla, hogy a rendszer hatástalanítva van.  

2. Fordítsa on/off állásba a kulcsot 5-ször és hagyja a kulcsot on állásba fordítva az 5. elfordítás 

után.  

MEGJEGYZÉS: El kell kezdeni 1 mp-en belül a gyújtás ráadása után, különben a rendszer 

figyelmen kívül hagyja.  

A rendszer egyszer csipog a programozási módba belépéskor.  

3. Nyomja le a szerviz kapcsolót 5-ször, a sziréna 5-ször csipog az 1. programozási módba való 

belépéskor.  

4. Majd nyomja le újra a szerviz kapcsolót a funkciók egyesével való léptetéséhez. A sziréna eltérő 

hangjelzést fog adni, akárhányszor megnyomja a szerviz kapcsolót, jelzésként, hogy melyik 

funkció van kiválasztva.    

5. 20 másodpercen belül nyomja meg a távvezérlőn azt a gombot,   

amelyik a kívánt funkcióhoz tartozik,  és a sziréna 1,2,3 vagy 4 hangjelzést fog adni, jelezve, 

hogy melyik gombot nyomta meg.  

6. Ismételje meg a 4-es és 5-ös lépéseket más funkciók kiválasztásához.  

7. Fordítsa az indítókulcsot off állásba a kilépéshez, a sziréna 5 hangjelzést ad a funkció 

elhagyásakor.  

Funkció Állapot Gyújtás 1-es Gomb 2-es Gomb 

Élesítés Hatástalanítás Off 1-es gomb  

Hatástalanítás Élesítés Off 2-es gomb  

Járműkeresés Élesítés vagy 

hatástalanítás  

Off 3-as gomb  

Csendes/hangjelzéses Élesítés vagy 

hatástalanítás 

Off 4-es gomb  

Szerviz mód ki/be Hatástalanítás On 1-es gomb (2mp)* 1-es gomb 

Pánik Élesítés vagy 

hatástalanítás 

Off 4-es gomb (2mp)* 2-es gomb 

Rablásgátlás Hatástalanítás On 4-es gomb (2mp)* 1-es gomb 

Érzékelő kiiktatása be/ki Élesítés Off 1-es gomb (2mp)* 4-es gomb 
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A 2 IRÁNYÚ LCD KIJELZŐS TÁVVEZÉRLŐ KEZELÉSI UTASÍTÁSA        

A TÁVVEZÉRLŐ FELÉPÍTÉSE 

 

 
● HATÓTÁVOLSÁG 

Élesített módban, az LCD kijelző antenna ikonja 4 másodpercenként felvillan jelezve ezzel, hogy a 

távvezérlő az aktív távolságon belül van.  Ha a távvezérlő hatótávolságon kívül van, bármelyik gomb 

megnyomásakor mély hangot ad. 

● ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD 

Ha a rendszer hatástalanított vagy energiatakarékos üzemmódban van, 50 másodperc elteltével a 2 

irányú távvezérlő automatikusan kikapcsol. 

MEGJEGYZÉS:  A 2 irányú távvezérlő nem figyeli a rendszer állapotát automatikus élesítés 

üzemmódban energiatakarékos funkció mellett addig, amíg meg nem nyom egy gombot a 

távirányítón. 

 

 

Funkció  Változtatás Gyári alapbe- 

állítás  

Csipogá- 

sok száma 

LED 

kijelző Távvezérlő Mód  

# 1.  

Passzív élesítés 

1-es gomb On Off  1 rövid 

villanás 2-es gomb Off 

# 2.  

Automatikus élesítés 

1-es gomb On Off 2 csipogás 2 rövid 

villanás 2-es gomb Off 

# 3.  

Távvezérelt rablásgátlás 

1-es gomb On Off 3 csipogás 3 rövid 

villanás 2-es gomb Off 

# 4.  

Riasztáskor fényjelzés 

1-es gomb On Off 4 csipogás 4 rövid 

villanás 2-es gomb Off 

# 5.  

Háttérvilágítás bekapcsol riasztáskor 

1-es gomb On On 5 csipogás 5 rövid 

villanás 2-es gomb Off 

#6.  

Dőlés érzékelő érzékenysége 

1-es gomb 1.  1.  

(maximális 

érzékeny- 

ség) 

6 csipogás 6 rövid 

villanás 2-es gomb 2.  

3-as gomb 3.  

4-es gomb 4.  

7. Gyári beállítások visszaállítása 1-es gomb  1 

hosszú 

hangjel 

Off 7 csipogás 7 rövid 

villanás 



 www.autoextrak.com  

 7 

 

● REZGÉS/HANG KIVÁLASZTÁSA 

a.)  Az 5+1 gombok egyidejű lenyomásakor a távvezérlő belép a hangos üzemmódba és egy 

hangjelzést ad. 

b.)  Az 5+1 gombok ismételt egyidejű lenyomásakor a távvezérlő belép a rezgés üzemmódba és 

3-szor rezeg 

c.)  Az 5+1 gombok harmadik egyidejű lenyomására a távvezérlő hang + rezgés üzemmódba lép 

és egy csipogással és három rezgéssel reagál. (Gyári alapbeállítás) 

 

● BILLENTYŰZÁR 

A távvezérlőn található billentyűzár funkció, ami megakadályozza a gombok véletlen lenyomását, 

amikor a távirányító pl. a zsebünkben van. Lásd az alábbi táblázatot a működés részleteiről.  

 

● A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS FELKAPCSOLÁSA 

Nyomja meg az 5-ös gombot a világítás felkapcsolásához, ami 5 mp-ig ég majd kialszik.  

 

● ALACSONY FESZÜLTSÉG KIJELZÉSE 

Amikor az elem kezd kimerülni, a kijelzőn megjelenik az elem ikon. Ha hatótávolságon kívül van, a 

távirányító 2 hangjelzést ad, bármelyik gomb lenyomásakor.  Ekkor cserélje ki a távvezérlő elemét.  

 

● HOGYAN CSERÉLJÜNK ELEMET 

Először is nyissuk ki a fedelet, majd csúsztassuk el, az elem behelyezése után 1 mp-ig csipogni fog. 

Ha nincs hangjelzés, miután beraktuk az elemet, vegye ki azt, és 5 mp múlva tegye vissza újra.  

※Az elemcsere után győződjön meg róla, hogy a fedél a helyén van és csukja be. 

※AAA típusú alkáli elem javasolt. 
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< A 2 IRÁNYÚ LCD TÁVIRÁNYÍTÓ RÖVID KEZELÉSI TÁBLÁZATA > 

 

FUNKCIÓ  ÁLLAPOT  GOMB  

Energiatakarékos üzemmód On 3-as + 1-es gomb 

Off 3-as + 2-es gomb 

Billentyűzár On 4-es + 1-es gomb 

Off 4-es + 2-es gomb 

Rezgés/hang kiválasztása Hang 5-ös + 1-es gomb 

Rezgés 5-ös + 1-es gomb 

Mindkét mód  5-ös + 1-es gomb 

Háttérvilágítás be  5-ös gomb 

 

 

TÁVVEZÉRLŐK PROGRAMOZÁSA 

1. lépés: Hatástalanított állapotban forgassa a kulcsot On/Off állapotba 5-ször. El kell kezdeni 1 

mp-en belül a gyújtás ráadása után, különben a rendszer figyelmen kívül hagyja.  Majd 

hagyja a kulcsot "ON" állásban, a sziréna egyszer fog csipogni. 

 

2. lépés: Nyomja meg a 4-es gombot a távirányítón 10 mp-en belül, és a sziréna egy hangjelzést 

ad a kód programozása esetén. Ismételje meg a 2. lépést minden egyes új távvezérlővel. 

Legfeljebb 4 távirányító programozható.  

 

3. lépés: Vegye le a gyújtást, a sziréna egyszer csipog. 
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