
KEZELÉSI UTASÍTÁS

SELCA lopásgátló riasztóberendezéshez FC 6.78
(Elektronikus szervizkulcsos, a gépkocsi eredeti távkapcsolójával

működtethető változat)
A riasztóberendezés beszerelését bízzuk szakemberre!

A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA

A LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS AKTIVÁLÁSA
Kikapcsolt motornál és zárt ajtónál az eredeti távvezérlő bezáró gombját
nyomjuk meg, ezáltal:
 a motormegszakítás aktiválódik,
 a kiegészítő rendszerelemek aktiválódnak,
 az ellenőrző LED világít (30 másodpercig folyamatosan világít,

majd villogni kezd),
 a rendszer önellenőrző funkciója működésbe lép, ezáltal a

rendszerhibákat, illetve egyéb problémákat jelez az ellenőrző LED
különböző felvillanásaival az első 30 másodpercben (lásd az alábbi
táblázatban)

A rendszer élesedését az irányjelzők 3 másodpercig tartó felvillanása és egy
hangjelzés  igazolja.

A LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS AKTIVÁLÁSA BELSŐ
TÉR VÉDELEM NÉLKÜL
Amennyiben a gyújtást kétszer ki-be kapcsoljuk az ajtó nyitása és az autó
elhagyása előtt a rendszer a belső tér védelem nélkül aktiválódik.

A LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA
A rendszer aktivált állapotában a távvezérlő kikapcsoló gombjának
megnyomásakor:
 kikapcsol a rendszer
 nyitnak az ajtózárak
 kialszik a LED
 a motormegszakítás megszűnik
Az irányjelzők villogása jelzi a rendszer kikapcsolását.



A RIASZTÁS OKÁNAK AZONOSÍTÁSA

A riasztóberendezés a memóriájában megőrzi az utolsó riasztást kiváltó
okot, amiről az ellenőrző LED különböző számú felvillanásaival ad
információt. A jelzést 1 percen keresztül – ismételve az azonos jelsorozatot
– közli a riasztó. Az azonosításhoz az alábbiakat kell tennünk:

 kapcsoljuk ki az élesített riasztót (a távkapcsoló gombjával)
 kapcsoljuk be a gépkocsi gyújtását
 figyeljük meg az ellenőrző LED felvillanásait (ha volt riasztás)

és számoljuk meg azokat

Az alábbi táblázat tájékoztat a riasztás okáról:

  1 jel szünet   1 jel … szünet    …. feszültségesés-érzékelő
  2 jel szünet   2 jel … szünet    …. belső tér védelem
  3 jel szünet   3 jel … szünet    …. motortér vagy csomagtartónyitás
  4 jel szünet   4 jel … szünet    …. ajtónyitás vagy ütésérzékelés
  5 jel szünet   5 jel … szünet    …. indítási kísérlet gyújtás bekapcsolásával
  6 jel szünet   6 jel … szünet    …. tápvezeték elvágása
  7 jel szünet  7 jel  … szünet    …. ajtónyitás a belső ajtózáró gombok
használatával

A LOPÁSGÁTLÓ RENDSZER KIKAPCSOLÁSA (SZERVIZ MÓD)

 Kapcsoljuk be a gyújtást.
 a kulcsot illesszük az aljzathoz
 az ellenőrző LED tíz felvillanása jelzi, hogy szerkezet szerviz

módba került.
Ezután a motormegszakítás és az egyéb működést tiltó elemek (ha vannak)
kiiktatódnak.

Ha szeretnénk visszaállítani az eredeti lopásgátló funkciót érintsük az
elektronikus kulcsot az aljzathoz kikapcsolt gyújtásnál.



A TÁVVEZÉRLŐ ELVESZTÉSE VAGY HIBÁJA ESETÉN
A lopásgátló aktivált állapotában:
 az ajtót nyissuk ki a kulccsal, a riasztó azonnal megszólal
 a kulcsot illesszük az aljzathoz
Ezáltal a motormegszakítás és az egyéb rendszerelemek (ha vannak)
kiiktatódnak, illetve az ajtónyitással aktivált sziréna elhallgat.
Ezt követően a gépkocsi használható.
Ilyen esetben a rendszer a korábbiakban leírtaktól eltérően élesedik: a
gyújtás levétele után 28 másodperccel automatikusan működésbe lép.
Az önműködő élesedésnél a rendszer nem zárja az ajtókat, és nem aktiválja
a kiegészítő rendszerelemeket (pl. elektromos ablak, ultrahangos érzékelő)
sem!
Emiatt az ajtónyitást követően a gépkocsi használójának 15 másodperc áll a
rendelkezésére a sziréna megszólalása előtt, hogy a szervizkulccsal
kikapcsolja a rendszert.
Ezt követően ha a gyújtás nincs ráadva, 28 mp múlva ismét élesedik a
rendszer.
Az elektronikus kulcs használata olyan kényelmetlenséggel jár, hogy ha
tisztítani szeretnénk az autót, vagy egyszerűen az autóban ülve várakozunk,
a riasztó 28 mp-enként újraélesedik. Ezt kényelmetlenséget csak úgy
kerülheti el, hogy gyújtáson hagyja az autót, ekkor már nem élesedik újra a
rendszer. Viszont az autó elektronikájának hosszú távon nem tesz jót, hogy
a gyújtás rá van kapcsolva, de a motor nem jár. Ezért törekedjen arra, hogy
a meghibásodott távvezérlőt minél hamarabb szakszervizbe vigye és
javíttassa meg, hogy visszaállítsa  az eredeti állapotot.
Ez az automatikus élesedési folyamat a távvezérlő újbóli használatáig van
életben: azt követően az eredeti élesedési folyamatra áll vissza a rendszer.
FONTOS:  Ha beszálláskor előbb kapcsol gyújtást és utána használja a
szervizkulcsot a riasztó SZERVIZ módba kerül!

Saját biztonságunk érdekében keressük fel minél előbb a szakműhelyt, ha
már csak egy üzemképes távkapcsolónk van.

Ha bármilyen kérdése van a riasztóval kapcsolatban
forduljon bizalommal a beszerelőhöz illetve a

szakszervizhez.


