
RENDSZER LEÍRÁS
A KEETEC TS CAN egy, a 12 V feszültségű és gyári távirányítású központi zár 
rendszerrel rendelkező járművekhez tervezett autóriasztó, mely a jármű ajtó, 
motortér és csomagtér kapcsolóit felügyeli. Amennyiben a rendszer behatást 
észlel, azt fény (irányjelzők) és hangjelzéssel (sziréna) jelzi. A riasztó aktív 
állapotában az indításgátló is élesedik, ami megszakítja a blokkolt áramkört, 
megakadályozva ezzel a jármű illetéktelen beindítását. Az autóriasztó a jármű 
eredeti távirányítójával vezérelhető. 

I. RENDSZER MŰKÖDÉS

RENDSZER AKTIVÁLÁS
- Nyomja meg a zárás gombot a jármű távirányítóján. 
- A sziréna egyszer csippan a rendszer beállításától függően.
- Az irányjelzők 1x felvillannak, vagy annyiszor, ahányszor a központi zárat 
lezárja a távirányítóval.

- A központi zár lezár, a riasztó aktiválódik és a blokkolt áramkör megszakad.
- 5 vagy 30 másodperc után (beállítástól függően) a rendszer éles lesz. A LED 
lassan villog. Az összes érzékelő éles állapotba kerül. Amennyiben bármely 
érzékelő 5 vagy 30 másodpercen belül kiold, a sziréna 2x csippan és azt az 
érzékelőt a rendszer mellőzi, amíg a hiba meg nem szűnik.

- Amennyiben bármelyik ajtó vagy motorháztető 5 vagy 30 mp-en belül nem 
kerül becsukásra, a sziréna 4x csippan. Ha a csomagtartó marad nyitva, akkor 
a sziréna 2x csippan.

KIEGÉSZÍTŐ ÉRZÉKELŐK NÉLKÜLI RENDSZER ÉLESÍTÉS 
Vegye le a gyújtást és nyomja meg a szerviz gombot. Csukja be az összes ajtót és 
aktiválja a riasztót. A rendszer most a kiegészítő érzékelők nélkül aktiválódott. Az összes 
ajtó, csomagtér, motortér, gyújtás védelem alatt áll. A kiegészítő érzékelő kikapcsolása 
csak egyszeri funkció. A riasztó aktiválásakor az érzékelők ismét aktívak lesznek.

RENDSZER HATÁSTALANITÁS
- Nyomja meg a NYITÁS gombot a jármű távirányítóján.
- A sziréna 1x csippan a rendszer beállítástól függően. Ha a sziréna 4x csippan a 
rendszer hatástalanítását követően, akkor a riasztó bekapcsolt.

- Az irányjelzők 2x villognak, vagy annyiszor ahányszor a  távirányítóval nyitja a 
központi zárat. Amennyiben az irányjelzők 4x villognak a riasztó hatástalanítását 
követően, akkor a riasztó bekapcsolt.

- A központi zár rendszer kinyit, a riasztó kikapcsol és indításgátló áramkör 
deaktiválódik.

- A LED kikapcsol. Ha az őrzés alatt történt riasztás , a LED dióda villanásának 
száma jelzi, hogy melyik bemenet oldott ki. 

2 villanás - kiegészitő érzékelő 
3 villanás - ajtók
4 villanás - motortér
5 villanás - csomagtartó
6 villanás - gyújtás 

VÉSZ PÁNIK RIASZTÁS
Amennyiben 5 mp-en belül 3x megnyomja a ZÁRÁS gombot a távirányítón, a 
PÁNIK riasztás bekapcsol. A sziréna jelez a jelzőfények 30 mp-ig  villognak. 
Nyomja meg bármely gombot a távirányítón a PÁNIK mód kikapcsolásához.  

AUTOMATIKUS UJRAÉLESEDÉS
Amennyiben nem kapcsolja be a gyújtást, vagy nem nyitja ki az ajtót a riasztó 
hatástalanítását követően, a rendszer 20 mp után visszaélesedik.

AZ UTOLSÓ AJTÓ BECSUKÁSÁTÓL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS
- A jármű riasztó automatikusan élesedik a gyújtás levételétől és utolsó ajtó 
becsukását követő 30 mp után.

- Amennyiben 30 mp-en belül kinyitja az ajtót az utolsó ajtó becsukását követően, 
a járműriasztó a becsukást követő 30 mp után élesedik.

RENDSZER EMLÉKEZTETŐ
Ha a „AZ UTOLSÓ AJTÓ BECSUKÁSÁSTÓL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS 
ÉLESEDÉS” funkció nincs bekapcsolva, a rendszer (az utolsó ajtó becsukását 
követően)10 mp után  emlékeztető jelet ad. (2 csippanás)

RIASZTÓ MEMÓRIA
Az autóriasztó még az áramforrás szét és visszacsatlakoztatása után is készenléti 
állapotban marad.

INDÍTÁSGÁTLÓ
A riasztó bekapcsolása után az indításgátló áramköre és kimente addig lesz aktív, 
amíg a riasztó ki nem lesz kapcsolva.

KEETEC TS CAN  AUTÓRIASZTÓ    HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHU
RIASZTÁS UTÁNI AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS
Riasztásánál a sziréna 30 mp-ig jelez. Ezután a rendszer éles marad. Ha a 
bemenet, amely aktiválta a riasztást, 30 mp után még mindig fennáll, akkor a 
rendszer automatikusan figyelmen kívül hagyja azt, a bemenet megszűnéséig.

CSOMAGTARTÓ NYITÁS
Nyomja meg a TRUNK/CSOMAGTÉR gombot az eredeti irányítón.
Ha a csomagtartó nyitva van, a rendszer automatikusan figyelmen kívül hagyja a 
csomagtér kontaktok és ultrahangos érzékelők jeleit. A csomagtartó becsukását 
követő 4 mp után, az érzékelők ismét aktívak lesznek.

SZIRÉNA ÉS IRÁNYJELZÖ FÉNYEK  RIASZTÁSKOR
A riasztó riasztáskor és valamelyik bemenettől történő kioldásakor a sziréna 
jelez és az irányjelző fények 30 mp-ig villognak. Ajtókontaktoktól történő 
kioldás 8x ismétlődhet. A rendszer hatástalanítása és élesítése után a riasztás 
az ajtókontaktoktól még további 8 alkalommal ismétlődhet. A gyújtás ráadás 
bemenettől történő riasztás kioldás korlátlan számban lehetséges. A sziréna a 
gyújtás ON helyzetéig jelez.

II. VÉSZ HATÁSTALANÍTÁS
. Nyissa ki az ajtót és adja rá a gyújtást
- Nyomja meg a szerviz gombot 8 mp-en belül a PIN kód első számának 
megfelelően és vegye le a gyújtást. Amennyiben a biztonsági mód nincs 
bekapcsolva, a sziréna 2x csippan, jelzőfények 2x felvillannak és a rendszer 
hatástalanítva lesz. Ha a biztonsági mód aktív, akkor vigye be a 4 jegyű PIN 
kódot. A LED lassan villogni kezd. Helyes PIN kód megadásakor a sziréna 2x 
csippan és az irányjelző fények 2x felvillannak. A rendszer hatástalanított.

III. SZERVIZ MÓD
- Adja rá a gyújtást és nyomja meg a szerviz gombot kétszer 8 mp- en belül
- Vegye le a gyújtást, ha a biztonsági mód nem aktív, akkor a sziréna 2 
csippanással jelzi és a LED folyamatosan világit. A szerviz mód most aktív. Ha a 
biztonsági mód aktív, a LED lassan villogni kezd. Lépjen be a biztonsági módba. 
Helyes PIN kód megadásakor a sziréna 2x csippan és a LED folyamatosan világit. 
A szerviz mód most aktív.
A szerviz mód kikapcsolása:
- Adja rá a gyújtást és nyomja meg a szerviz gombot kétszer 8 mp-en belül.
- Vegye le a gyújtást. A sziréna 2x csippan a LED elalszik. A szerviz mód most 
kikapcsolt.

IV. BELÉPÉS A BIZTONSÁGI MÓDBA
A biztonsági módba történő belépéshez adja meg a 4 jegyű PIN kódot. Ha a 
biztonsági mód aktív a LED a programozáskor lassan villogni kezd.
- Amikor a LED villogásának száma megegyezik a PIN kód első számjegyével, 
nyomja meg egyszer a szerviz gombot. A LED ismét villogni kezd.

- Amikor a LED villogásának száma megegyezik a PIN kód második számjegyével, 
nyomja meg a szerviz gombot. A LED ismét villogni kezd.

- Amikor a LED villogásának száma megegyezik a PIN kód harmadik számjegyével, 
nyomja meg egyszer a szerviz gombot.  LED ismét villogni kezd.

- Amikor a LED villogásának száma megegyezik a PIN kód negyedik számjegyével, 
nyomja meg egyszer a szerviz gombot. 

V. PIN KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA
A PIN kód megváltoztatása csak bekapcsolt biztonsági módnál lehetséges 
(Funkció F9)

- Adja rá a gyújtást és nyomja meg a szerviz gombot 10 mp-en belül 10x.
- Vegye le a gyújtást, lépjen be a biztonsági módba és vigye be a PIN kódot. 
Helyes PIN kód megadásakor a sziréna 1x csippan, a LED kikapcsol és a PIN kód 
programozás menüben van.

- A LED lassan villogni kezd és beviheti az új PIN kódot. 
- Amikor a LED villogásának száma megegyezik az új PIN kód első számjegyével, 
nyomja meg egyszer a szerviz gombot. A PIN kód első számjegye mentésre 
kerül. A LED ismét villogni kezd

- ismételje meg ezt a lépést a PIN kód 2,3,4. számjegyének megfelelően.
- 5 másodperccel mind a 4 számjegy megadását követően a LED automatikusan 
a fények számának villogásával jelzi az új PIN kódot, 2 másodperces szünettel 
minden kód számjegy között.

- Adja rá a gyújtást, vagy 10 másodperccel az új PIN kód kijelzése után a rendszer 
automatikusan befejezi az új PIN kód programozását

Figyelem: Tartsa az új PIN kódot biztonságos helyen. Elvesztése esetén vegye 
fel a forgalmazóval a kapcsolatot.


