t r szt ren szer

ér k l assa
d
kéz k n et.

elmesen

kéz k n et
ér k
ba

R

része
Ablak

LCD ijelző
gomb
gomb
gomb

öltő
Csatlakozó

Akasztó

▶L Mod l

▶ tart gomb

▶Antenna

T

▶ zivargy jtós csatlakozó

▶

csatlakozó

-

※ ér k tartsa be az al bb nstruk ókat.
. érjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a
kézikönyvet.
. A rendszert nem javasolt nyitható tetejű, kézi váltós
a tókba tele teni.
. em vállal nk felelősséget a rendszer helytelen
használatából eredő hibákért vagy sérülésekért.
. ávoli ind táskor áll tsa a váltót arkoló- vagy
ala állásba és engedje fel láb- vagy vészféket.
5. ézi váltás járműveknél ne ind tsa el a gé járművet,
ha a váltó nem ala állásban van. em vállal nk
felelősséget e tény figyelmen k vül hagyásából
eredő károkért.
. Az adó
és vevő
tartománya és
válaszideje a környezettől függően változhat.
. ibás termék esetén ne róbálja saját kezűleg
megjav tani a rendszert vagy módos tani az
eszközön, hanem keresse fel a forgalmazót.
. em vállal nk felelősséget lo ás vagy a járművet ért
sérülésért, mivel ez sak egy kiseg tő és kényelmi
rendszer.
. érjük vegye figyelembe, hogy néhány, a
kézikönyvben részletezett f nk ió o ionális, nem
minden esetben elérhető ennél a termékt snál.

A
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z nes

k elző része
A
en szer
sak
n t s
r aszt s él kra
haszn lható.
A
rendszer
alkatrészei
törékenyek, ezért vigyázzon,
nehogy leejtse őket. A
rendszer részeit tartsa távol
gyermekektől. Az adót ne
használja és tárolja nedves
vagy
árás környezetben,
mivel a b rkolata nem v zálló.

elátvitel sikeres
elátvitel folyamatban
nd tásgátló mód
Csak kézi váltós járműveknél
Ajtózár

les tés

Ajtózár feloldás

el
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ika solás

ánik f nk ió
ezgés be ki ka solás
Csomagtartó nyitás
Ajtó nyitás
e sa ódás
dőz tés
ávoli ind tás
nas mód
assz v mód
rbó mód
dő
ezető melleti ajtózár

y jtás tiltás

Akk . feszültség szint
kos ajtó mód
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nk ió
gyirány Megnyomás
Ajtózár les tés
0.5
Ajtózár felold. ika s.
0.5
artalék
0.5
artalék
0.5
0.5
Lekérdezés
ánik
ávoli ind tás e i
-

étirány

Ⅲ
ⅡⅢ-

Csomagtartó nyitás

-

ezgés e i
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
--

ém tás e i
nas mód e i
ezető melletti ajtó zár
assz v mód e i
artás gomb e i
tés érzékelő e i
ra beáll tás
nd tásgátló idő beáll.
eáll tás mód
ntelligens ajtó e i
nd tásgátló

-

--

rbó mód e i
5
5

--
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eáll tás mód
Második a tó

0.5 se : artsa nyomva a gombot fél másod er ig.
se onds - : artsa nyomva a gombot két
másod er ig vagy am g működni nem kezd.
: gyszerre tartsa nyomva a két gombot.

. A tó

z

- Ajtózár

el l

sa

les tés

Az ajtók lezárásához és a riasztó éles téséhez nyomja
meg az I gombot, ekkor a sziréna si og és az
inde lám ák egyszer villognak.
ionális beáll tás: Az
oldalsó vissza illantó tükrök is behajlanak.

A L D világ t éles tett álla otban
Csak az 6- rendszernél

: gyszer

Megjegyzés:
Az adó hétszer si og, majd az
ikon villog a kijelzőn, ami jelzi,
hogy az elem hamar lemerül, ha a lám át beka solva hagyta az
ajtók záródásakor vagy a rendszer éles tésekor.

- Ajtózár feloldása

iasztó kika solás

Az ajtózár feloldásához és a riasztó kika solásához
nyomja meg ismét az I gombot.
el
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A sziréna si og és az
inde lám ák
kétszer
villognak.
ionális
beáll tás:
Az
oldalsó
vissza illantó
tükrök
kiny lnak.
A
sziréna
si ogások és inde lám a
villogások száma jelzi a
arkoló gé jármű álla otát.

: étszer

. étszeri si ogás és lám a villogás jelzi, hogy a
arkolás közben nem volt robléma.
. égy si ogás és lám a villogás jelzi, hogy arkolás
közben az éles tett rendszer riasztást észlelt.

T
A tartalék kimenet seg tségével vezérelheti be ki
ka solás a jármű különböző elektromos berendezéseit
l.: a tó hi-fi, elektromos ablak, stb.
-

A

artalék kimenet

yomja meg a
gombot, majd másod er elteltével
jra, ekkor beka solhatja a kimenetre kötött
berendezést. ika soláshoz ismételje meg az előző
műveletet.
-

A

artalék kimenet

yomja meg a
gombot, majd másod er elteltével
jra, ekkor beka solhatja a kimenetre kötött
berendezést. ika soláshoz ismételje meg az előző
műveletet.
el
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ekér ezés unk ó
A lekérdezés f nk ió alkalmazásával megtekintheti a
jármű álla otát, beleértve az elemfeszültség szintjét, az
tastér hőmérsékletet és az éles tés óta eltelt időt
arkolási idő . yomja meg a
gombot, ekkor a
kijelzőn megjelenik a arkolási idő, majd az tastér
hőmérséklet és az elemszint. Az ikon és a sziréna
si ogások száma jelzik a motor és a rendszer
álla otát. a a jel fogadási távolságon belül tartózkodik
be sa ódás, lo ás vagy h vás esetén, akkor az alábbi
válaszok hallhatók a rendszerből:
A ó vá

z

z é

vá

z

Motor működik, les tve

atszor
rezeg

Motor áll, les tve

áromszor
rezeg

gyszer si og

Motor működik, iasztó kika solva

égyszer
rezeg

égyszer si og

étszer
rezeg

étszer si og

Motor áll,

iasztó kika

solva

áromszor si og

nas mó
yomja meg egyszerre az
I és III gombot. bben a
módban
az
ajtók
lezárása feloldása I gomb
megnyomása
és
a
lekérdezés I és II gomb
megnyomása
f nk iók
érhetőek el.
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A többi f nk ió ideiglenesen nem elérhető.
A f nk iót akkor érdemes használni, ha köl sönadja
gé járművét vagy szolgáltatást vesz igénybe l.
a tómosó, arkolás vagy a tó szerviz . ilé éshez
tartsa nyomva az és
gombot egyszerre.
Megjegyzés
A f nk ió kézi beka solásához helyezze az
ind tók l sot a gy jtóba az 6- t s adónál nyomja
meg a
A
gombot , majd forgassa oda-vissza a
be ki ka solások között négyszer, 0 másod er en
belül.

R
yomja meg egyszerre a
és a
rezgés f nk ió be- és kika solásához.

gombot a

n k mó
A ánik mód aktiválásához tartsa nyomva az
gombot két másod er ig, ekkor az ajtók lezáródnak és
az inde lám ák villognak és a sziréna 0 másod er ig
si og. A f nk ió kika solásához tartsa nyomva jra
az gombot két másod er ig.
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l n t s
ávoli ind táshoz tartsa
nyomva a
gombot két
másod er ig, ekkor az adó
si og és az inde lám ák
villognak.
iba esetén a
rendszer a tomatik san jra
róbálkozik
a
távoli
ind tással ma . háromszor.

: gyszer

: gyszer

A gé jármű elind lásakor az
ikon megjelenik
az adó LCD kijelzőjén, majd a motorműködés
hátralévő
ideje
látható
a
kijelzőn.
Az
ala értelmezett motor működési ideje 5 er . Az
időt be lehet áll tani az o ionális beáll tásoknál
ma . 5 er re.
ávoli ind tás tán nyissa ki az ajtót, helyezze be a
k l sot, majd áll tsa
állásba. A távoli ind tás
leáll tásához ta osson a lábfékre.
-

észfék

ionális beáll tás

ézi váltós járműveknél a távoli ind tásh oz sz ü kséges
az ind tásgátló mód használata, ekkor a vészfék
legyen beka solva.
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-

ávoli ind tás megakadályozása
Az alábbi esetek megakadályozzák a gé jármű távoli
ind tását a biztonság érdekében:
A yitva a somagtartó
yitva a tető kivéve az
- " adónál)
C észfék kika solva csak kéziváltós járműveknél
D A ánik mód akt v
Az nas mód ak tv

-5 Autó indítási hiba
a robléma adódik a gé jármű távoli ind tásakor,
akkor a sziréna háromszor si og és a hiba t sát az
tána hallható si ogások vagy inde lám a villogások
száma határozza meg. Lásd az alábbi táblázatot:

tart

otor be van kapcsolva

tart

omb be van nyomva

Ajtó

Ajtó nyitva

somagtartó

somagtartó nyitva
5

Lábfék

Lábfék le van nyomva
ető nyitva kivéve

- -adónál

nd tásgátló kika solva

el
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ézi váltás

ető
nd tásgátló

tart

mb

y jtás
-

sak

a ón

ka solás nyomógomb

y jtás
a osson a lábfékre, majd
nyomja meg a
A
gombot.
közben a arkoló fék A tomata
váltónál vagy a vészfék
ézi
váltónál legyen beka solva. A
motor elind l és a
gomb
irosan világ t.
A

-

arkoló fék A tomata váltónál vagy a vészfék
ézi váltónál kika solása tán a iros fény kialszik.
y jtás

A

a osson a lábfékre, majd
nyomja meg a
A
gombot.
közben
a
arkoló
fék
A tomata
váltónál
vagy a vészfék
ézi
váltónál
legyen
beka solva.
A
motor
kika sol és a
A
gomb zölden világ t.
Ha nem ké es a motort leáll tani a arkoló fék
(Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál)
hibája miatt, akkor tartsa nyomva a "START"
gombot és taposson a lábfékre négy másodpercig,
ezután a motor leáll.
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éz könyv

szn l
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Megjegyzés:
a a arkoló fék A tomata váltónál vagy a vészfék ézi váltónál
hibás, akkor ellenőrizze, hogy a
gomb irosan világ t-e,
majd a motor elind tásához tartsa nyomva a
A
gombot és
ta osson a lábfékre négy másod er ig.
a nem tartózkodik a gé járműben és le akarja áll tani a motort:
yomja meg a irosan világ tó
gombot.
yissa ki az ajtót és tartsa nyomva a
gombot két másod er ig.

⇨ ACC ⇨
⇨
A ACC : a gy nyomja meg a
A
gombot, hogy
nem ta os a lábfékre, akkor az ACC gomb világ t,
ami lehetővé teszi a légkondi ionáló, a tó hi-fi, stb.
használatát.
: a megnyomja mégegyszer és nem ta os a
lábfékre, akkor a gomb világ tás kialszik.
Motor man ális leáll tása: a a gomb megnyomására
a motor nem ka sol ki, akkor nyissa ki, majd s kja
be az ajtót hétszer egymás tán
másod er en
belül, ez tán a motor kika sol.

E
a sokáig nem használja a távirány tót, akkor a
kika soláshoz tartsa nyomva a
gombot 5
másod er ig. A beka soláshoz ismételje meg az
előző műveletet.
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0- Csomagtartó nyitás
artsa nyomva a
gombot két másod er ig,
ekkor az inde lám ák
kétszer villognak és a
sziréna kétszer si og.

: étszer

0- Csomagtartó álla ot érzékelés
Am g a somagtartó nyitva van, addig nem lehet az
ajtókat lezárni vagy a riasztórendszert éles teni.

artsa nyomva egyszerre a
és
gombot két
másod er ig, ez tán a f nk ió ikonok egymás tán
megjelennek a kijelzőn. a a k vánt f nk ió ikonja látható a
kijelzőn, akkor nyomja meg az ikonhoz tartozó szám
gombját. Az ikonok két körig láthatóak a kijelzőn, ez idő
alatt bármikor kiválaszthatja a f nk iót és megnyomhatja a
hozzátartozó gombot.
S

S

①

gomb fél másod er ig

assz v mód

②

gomb két másod er ig

y jtás letiltás

③

fél másod er ig
el
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S

S
④

gomb fél másod er ig

ém tás

⑤

gomb fél másod er ig

rbó mód

⑥

két másod er ig

ra beáll tása

⑦

két másod er ig

dőz tés beáll tása

⑧

gomb két másod er ig nd tási idő beáll tása

⑨

gomb két másod er ig

tés érzékelő e i

- A tomatik s éles tés
A f nk ió beka solásához
tartsa nyomva egyszerre a
gombot két
másod er ig, majd nyomja
meg egyszer az gombot,
ekkor a
ikon megjelenik
a kijelzőn.
A motor leállása és az ajtók be s kása tán 0
másod er el az ajtók lezáródnak és a riasztó éles tett
álla otba kerül.
-

ézi éles tés
smételje meg az előző ontban le rt műveletet, ekkor
a
ikon eltűnik a kijelzőről és a riasztórendszert
ismét
sak a távirány tóval lehet éles teni.
Az ajtók a tomatik san lezáródnak és a
riasztó éles tett
álla otba
kerül
er el
az tán, hogy távirány tóval kika solta a riasztót.
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ezető mellett a tóz r

t s let lt s

artsa nyomva egysz erre az
"
és
gombot két
másod er ig, majd nyomja
meg az
gombot, ekkor a
ikon megjelenik az LCD
kijelzőn.
A f nk ió használatakor az ajtók a tomatik san
lezáródnak
0 másod er el az tán, hogy a
gé járművet elind totta és az ajtók be vannak s kva,
valamint az ajtózárak a tomatik san feloldódnak, amint
kivette a k l sot a gy jtóból. A f nk ió kika solásához
ismételje meg az előző műveletet.

éma mó
A f nk ió beka solásához
tartsa nyomva egyszerre a
és
gombot két
másod er ig, majd nyomja
meg a
gombot, ekkor az
LCD kijelzőn az összes
ikon eltűnik és a sziréna
nem szólal meg ebben a
módban.
A sziréna sak vészhelyzet esetén szólal meg l.:
ánik, be sa ódás vagy riasztás esetén . A f nk ió
kika solásához ismételje meg az előző műveletet,
ekkor az LCD kijelzőn az összes ikon megjelenik.
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A f nk ió beka solásához
tartsa nyomva egyszerre a
és
gombot két
másod er ig, majd tartsa
nyomva a
gombot két
másodpercig, ekkor az " "
ikon megjelenik a kijelzőn.
A funkció használatakor a motor minden nap egy előre
beállított időpontban elindul.

urbó mó
-

5t

s adónál

Tartsa nyomva egyszerre az
"
és
II
gombot
másod er ig, majd nyomja
meg a "III" gombot, ez tán a
ikon megjelenik a
kijelzőn.
bben a módban a motor, kikapcsolás után, egy
előre beállított ideig fél vagy két er még tovább
működik. z a mód a t rbófeltöltéses járműveknél
használható, mert vezetés
tán a me hanik s
alkatrészek
lehűlésében
seg t.
A
funkció
kikapcsolásához ismételje meg az előző műveletet.
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-

5- t

s adónál

artsa nyomva egyszerre a
és II gombot
másod er ig, majd nyomja meg a "III" gombot, ez tán a
ikon megjelenik a kijelzőn. bben a módban a
motor, kika solás tán, egy előre beáll tott ideig fél
vagy két er még tovább működik.
A övesse az alábbi lé éseket.
A motor működése közben aktiválja a kéziféket
a tomata váltónál vagy a vészféket kézi váltónál .
yomjon a lábfékre, közben tartsa nyomva a
A
gombot másod er ig, majd engedje fel a
lábféket, ekkor az adó si og és az inde lám ák
egyszer villognak.
A motor tovább működik és a
A
gomb L D
átlósan forogva világ t.
yissa ki az ajtót, majd s kja be.
A motor egy előre beáll tott ideig fél er vagy két
er még tovább működik.

tés érzékelő k ka

s l s

artsa nyomva egyszerre a
és
II
gombot
másodpercig, majd tartsa
nyomva a "III" gombot
másodpercig, ekkor az
ikon megjelenik az LCD
kijelzőn.
A f nk iót akkor érdemes használni, ha nem szeretné,
hogy be sa ódás érzékeléskor a sziréna vagy az adó
hangjelzést adjon l.: ha az a tóban alszik valaki vagy
háziállat tartózkodik az tastérben, stb. .
el
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Az ütésérzékelő bekapcsolásához ismételje meg az
előző műveletet, ekkor az
ikon eltűnik a kijelzőről.
a a járművet be sa ódás éri, ha a riasztó éles tve van
és a motor ki van ka solva, akkor a sziréna si og és
a kijelzőn villog az
ikon.

k s a tóz r
artsa nyomva egyszerre a
és
gombot
másod er ig, majd nyomja
meg egyszerre a "I" és "II"
gombot, ekkor az
ikon
megjelenik a kijelzőn. A
f nk ió
kika solásához
ismételje meg az előző
műveletet.
A funkció működésekor az ajtózárak automatikusan
feloldódnak, ha az adó megközelíti a járművet és az
ajtók automatikusan lezáródnak 10 másodpercen belül,
ha az adó egy bizonyos távolságon túlra kerül a
járműtől.
Megjegyzés:
z a f nk ió nem működik, ha valamelyik ajtó nyitva
van vagy a motor be van ka solva.
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artsa nyomva egyszerre a
gombot két
másod er ig, majd tartsa
nyomva a
gombot
két másod er ig, ez tán az
óra karakterek villognak a
kijelzőn.
Az gomb megnyomása növeli az óra értékét.
A
gomb megnyomása növeli a er értékét.
A beáll tás elmentéséhez nyomja meg a
gombot,
vagy tartsa nyomva a
gombot két
másod er ig, ez tán hangjelzés hallható és az idő
karakterek már nem villognak.
a beáll tás közben
másod er ig nem nyom meg
semmilyen gombot, akkor az akt ális idő kerül
elmentésre.

artsa nyomva egyszerre a
gombot két
másod er ig, majd tartsa
nyomva a
gombot
két másod er ig, ez tán az
óra karakterek villognak a
kijelzőn.
Az gomb megnyomása növeli az óra értékét.
A
gomb megnyomása növeli a er értékét.
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A beáll tás elmentéséhez nyomja meg a
gombot,
vagy tartsa nyomva a
gombot két másod er ig,
ez tán hangjelzés hallható és az idő karakterek már
nem villognak.
a beáll tás közben
másod er ig nem nyom meg
semmilyen gombot, akkor az akt ális idő kerül
elmentésre.

E
A távirány tó gombok seg tségével egyszerűen módos thatja
a f nk iók beáll tásait.

llaszor

ezdési idő

5 er vagy 5 er

gyszer Turbó mód

0 m . vagy

er

étszer Sziréna

0 m . vagy

er

áromszor

lőfűtés

égyszer Akk m látor

m .
m .
0m .
5m .
m .
,5
,0
,5

artsa nyomva az
gombot két másod er ig,
ekkor a sziréna megszólal és az inde lám ák egyszer
villognak.
A következő f nk ió kiválasztásához nyomja meg
egyszer az gombot.
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A kiválasztott f nk ió beáll tásához nyomja meg a
gombot.
A módos tás elmentéséhez tartsa nyomva a
gombot
két másod er ig, ekkor a sziréna megszólal és az
inde lám ák egyszer villognak.

E

laj h vás, riasztás és be sa ódás érzékelés esetén a
rendszer jelet küld az adónak, ami rezeg és a megfelelő
ikon megjelenik az LCD kijelzőn. iasztáskor az adó
folyamatosan rezeg és az ajtó, tető vagy somagtartó
ikon megjelenik a kijelzőn.
-

laj h vás
Lehetőség van a t lajdonos a tóhoz h vására, ha bárki
kétszer a szélvédőn ko ogtat, ekkor az adó négyszer
h vó hangjelzést ad ki. A h vás fogadásához nyomja meg
az
gombot, ekkor a jármű inde lám ái egyszer
villognak.

-

e sa ódás érzékelés
a az ütésérzékelő be sa ódást észlel éles tett módban,
akkor a rendszer jelet küld az adónak, ekkor az adó
hangjelzést ad addig, am g meg nem nyomja az
gombot.
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-

iasztás
Az éles tett rendszer behatolás érzékelésekor l.: ajtó
kinyitása k l sal vagy anélkül jelet küld az adónak, ami
si og és a sziréna 0 vagy 0 másod er ig hangjelzést
ad néma riasztás módban is. A riasztás és a sziréna
kika solásához nyomja meg az gombot.

Az ütés érzékelő érzékenységét a rajta lévő ka soló
elforgatásával lehet megváltoztatni. Az érzékenység
növeléséhez forgassa el a ka solót az óram tatóval
megegyező irányba, m g a sökkentéshez tekerje az
óram tatóval ellentétes irányba.

Érzékenység növelése

. n t s
-

tló mó

éz

ltós

Érzékenység csökkentése

rm

eknél

i az ind tásgátló mód

Ahhoz, hogy a kézi váltós járművet távolról lehessen
ind tani, először ind tásgátló módba kell hagyni a
járművet mielőtt elhagyja. llítsa a sebességváltót
sebesség nélküli állásba, gy távoli ind táskor a jármű
nem fog azonnal elind lni. Minden alkalommal, amikor
leáll tja a motort és elhagyja járművét, akkor áll tsa be az
ind tásgátló módot.
el
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Az ind tásgátló mód aktiválásának feltételei:
A A sebességváltót vegye ki sebességből.
inden ajtó legyen s kva.
C Az ind tásgátló módot ne aktiválja ha személy vagy
háziállat tartózkodik az tastérben.
A távoli ind tás f nk ió nem működik addig, am g az
ind tásgátló mód nin sen aktiválva. a mégis távolról
ind taná a járművet mielőtt aktiválná az ind tásgátló
módot, akkor az adó háromszor si og és az
inde lám ák hétszer villognak, ami jelzi, hogy a távoli
ind tás sikerelen.
- A tomatik s ind tásgátló mód ala értelmezett beáll tás
A tomatik s ind tásgátló mód beáll tása:
A llítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba
mielőtt leáll tja a motort.
Aktiválja a vészféket.
C yomja meg a
A " gombot az adón, ekkor a
motor tovább működik és a L D átlósan forogva világ t.
D agyja el a járművet és cs kja be az ajtókat.
A motor a tomatik san leáll.
Az ind tásgátló mód kika sol, ha egy ajtó ki van nyitva
vagy az inas mód aktiválva van. Az ind tásgátló újra
aktiválásához man álisan ind tsa el a motort, majd
kövesse a fenti lé éseket.
-

ézi ind tásgátló mód

ionális beáll tás

övesse az előző fejezet A
lé éseit, majd tartsa
nyomva az adó
gombját két másod er ig, ez tán
nyissa ki és s kja be az ajtót. égül folytassa a C
lé éseket.
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s er a tóz r és el l

s

Az ajtók az adó vagy az
ind tók l s nélkül is zárhatóak
vagy feloldhatóak, ha megadja a
jegyű kódot, ekkor a rendszer
élesedik vagy kika sol. A kék
L D több f nk iót is jelez:
éles tés, kika solás, inas mód
és vészhelyzet álla ot.
a bárki kétszer ko ogtat a szélvédőn, akkor az adó
h vójelet ka a rendszerből.
-1 égy számjegyű jelszó megadása
A

llítsa le a motort és áll tsa az ind tók l sot
"
állásba, majd nyissa ki az ajtót és várjon, am g a
számhoz tartozó
fény világít.
Az első L D két másod er ig világ t, majd kialszik.
z a folyamat minden számnál megismétlődik.
C a a L D a k vánt számnál világ t, akkor
ko ogjon egyet, gy a jelszó első számjegye
megadásra kerül.
D A többi számjegy megadásához ismételje meg a
és C lé ést.
-2 Ajtózár és feloldás
A négyjegyű jelszó megadása tán az ajtók lezáródnak
vagy feloldódnak. a a jelszót ötször egymás tán
rossz l adja meg, akkor az egyszerű ajtózár f nk ió 0
er ig nem fog működni.
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-3 L D jelzések:
A

lesítéskor: A
közötti L D-ek sorozatban
e gymás tán, b alról jobbra és f ord tva ötször
villognak, majd m inden egyes L D egymás tán
másod er ig világ t, ez tán adja meg a jelszót.
iasztáskor: A
közötti L D-ek sorozatban
egymás tán, balról jobbra és ford tva villognak a
sziréna
tán.
ziréna közben minden L D
egyszerre villog.

C

ika soláskor: A 0 L D ötször egymás
villog másod er enként.

tán

D nas mód: A 0 L D 0 másod er enként villog.

yomja meg egyszerre az
gombot az adón,
ekkor a kijelzőn váltakozva megjelenik a motor leállása
óta eltelt idő, a jármű tastér hőmérséklete vagy a jármű
akk m látor feszültség értéke.

: Megfelelő működés
: Az LCD kijelző 50%-al halványabb.
: A gombok villogása már nem elérhető.
: A gombok villogása már nem elérhető.
: A rendszerből már nem fogad jeleket, de az adó
még küldhet jelet a köz ontnak. A kijelző 5%-al
halványabb. Akk töltés figyelmeztetés.
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RESET

a a távirány tónál hibát vagy rendellenességet
ta asztal, akkor nyomja be a
gombot egy
hegyes tárgy seg tségével a távirány tó hátoldalán, ekkor
az adó
jraind l és a beáll tások visszaállnak
ala értelmezetté.

Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E

A dok mentá ió a Delton szellemi t lajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga tán.
A ford tásból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállal nk.
A le rás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

