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Tisztelt Vásárló! 

Köszönjük, hogy  megvásárolta az        terméket, melynek tervezése és gyártása a gépkocsik 
maximális védelmének figyelembevételével történt, emellett megőrizve a felhasználó teljes kényelmét, 
felhasználva  a teljes megbízhatósághoz szükséges legújabb technológiákat.  

Kérjük, olvassa el ez a leírást, mert így tudja kihasználni a rendszer minden előnyét.  
Javasoljuk, hogy e kézikönyvet őrizze a jármű dokumentumaival egy helyen. Így sürgősségi esetben 
könnyebben megtalálja a szükséges információkat.  

 

 

 

 

 Bekapcsolás 

 
Az InCarBlue védelmi rendszer automatikusan 
bekapcsolódik, amikor elhagyja gépjárművét, 
maximális biztonságot és kényelmet nyújtva a 
felhasználóknak. 

 

 Védelem 

 

Az InCarBlue védelmi rendszer többféle védelmi 
szintet és funkciót nyújt a felhasználó részére a 
legmodernebb, kulcsnélküli nyitással-indítással 
felszerelt gépkocsikhoz is. Kérjük, konzultáljon 
beszerelőjével, a kívánt védelem és a maximális 
kényelem elérése érdekében. További 
információt a Beállítási menüpontok fejezetnél 
talál. 

 Kikapcsolás 
 

Az InCarBlue védelmi rendszer automatikusan 
kikapcsolódik, amikor megközelíti gépjárművét, 
maximális biztonságot és kényelmet nyújtva a 
felhasználóknak.  

 

  A riasztó funkció  időszakos  
kikapcsolása 

Riasztó módban a  beltéri érzékelőt ( ha telepítve 
van ) ki lehet kapcsolni, ha az ablakokat, 
napfénytetőt  nyitva akarja hagyni, vagy ha valaki 
a járműben marad.  

A gyújtás kikapcsolását követő öt másodpercen 
belül nyomja meg és tartsa lenyomva a 
vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot két 
másodpercig.  A riasztó funkció a következő 
gyújtás bekapcsolásig inaktív. 

 

 Első lépések a használat előtt 

 

Amennyiben beszerelője nem végezte el az első 
beállításokat, kérjük párosítsa fel a 
telefonkészülékeket, amiket a gépkocsi jogos 
használatához kíván társítani. További 
információt a Telefonkészülékek Párosítása   
és a Beállítási menüpontok  fejezetnél talál. 

 

 

 Leállítás-Riasztás Funkció 

Az InCarBlue védelmi rendszer többféle védelmi  
funkciót nyújt a felhasználó részére, amellyel 
megakadályozza a jármű ellopását, elrablását 
vagy feltörését. A gépkocsi elhagyásakor 
mindig tartsa magánál telefonkészülékét! 
Illetéktelen behatolás vagy használat esetén a 
következő funkciók aktiválódnak: 

 

-  A gépkocsi irányjelzői villognak, az 
utastérben intenzív hangjelzés hallható, 
figyelmeztetve a vezetőt és a forgalom 
résztvevőit 45 másodpercig 

- A beszerelt sziréna vagy gyári kürt 
folyamatos vagy egyedi szaggatott 
hangjelzést ad, egy időben megtörténik 
a jármű leállítása 

- A leállítást követően a sziréna/kürt 5 
percig hangjelzést  ad,  az irányjelzők 30 
percig villognak a könnyebb felderítés 
érdekében 
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Telefonkészülékek Párosítása 

Az InCarBlue védelmi rendszer használatához párosítsa fel a telefonkészülékeket, amiket a gépkocsi 
jogos használatához kíván társítani: 

Lépjen be a PIN 2  kóddal védett  Beállítás Üzemmódba. ( Gépelje be a PIN 2 kódot gyújtás 

nélkül, majd még egyszer gyújtáson )  

Telefonkészülékein kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást és keressen Új Eszközöket. A menük 
használata készülékenként eltérő lehet: 

 

        

Válassza ki az InCarBlue eszközt és adja meg a párosításhoz az „ 1234 „ PIN kódot. 
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           Kattintson a Párosítás ablakra. 

 

 
 
 
A készülékek párosítása megtörténik, iPhone készülékeknél kattintsunk az OK gombra a „Kapcsolat 
sikertelen” rendszer üzenetnél. Bizonyos készülékek kérhetik az „Automatikus kapcsolódás” 
engedélyezését, engedélyezzük azt.  
 
 
 
 
 

       
 

 

 

Beállítás Üzemmód kikapcsolása a párosítás után: 

  
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a 
gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik. Az InCarBlue védelmi rendszer használatra 
kész. 
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Vészkiiktatás 

 

 

A rendszer az alábbiak szerint kapcsolható ki, ha nem áll rendelkezésre párosított telefonkészülék:  

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, ami megfelel „ PIN 1 „ kódja első 

számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb 
felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három 
számjeggyel is. A rendszer kikapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor. ( Ha véletlenül 
elrontotta a PIN1 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel. ) A jármű indítható és használható 
a gyújtás első kikapcsolása után 5 percig. 

 
A PIN 1 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek. 

 

 

 

 

RIASZTÓ
KIÉLESÍTVE

 

 

 

Szerviz Üzemmód 

A rendszer az alábbiak szerint szerviz üzemmódba kapcsolható, ha a járművet szervizbe viszi:  

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, ami megfelel   „ PIN 2 „ kódja első 

számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb 
felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három 
számjeggyel is. ( Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel. )  Az 
üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor, egy csipogás hallható. A jármű 
párosított telefonkészülék nélkül is indítható és használható, ameddig ki nem kapcsolja az 
üzemmódot. A rendszer a szerviz módot két másodpercenként rövid csipogással jelzi az utastérben, 
bekapcsolt gyújtáson. 
A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek. 
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Nyomja le annyi-
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Szerviz üzemmód kikapcsolása:  

Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, 
eközben kapcsolja ki a gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik. 

 

Beállítás Üzemmód 

 

A rendszer az alábbiak szerint beállítás üzemmódba kapcsolható, ebben az üzemmódban lehetséges 
telefonkészülékeket párosítani ( maximum 5 telefonkészülék, a rendszer normál használatban, 
minden indítás után  LED villogással jelzi felpárosított készülékek számát  ), párosításukat törölni, 
valamint további beállításokat végezni:   

Lépjen be Szerviz Üzemmódba, a „ PIN 2 „ segítségével ( lásd; Szerviz Üzemmód ) Kapcsolja be a 

gyújtást.  Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, ami megfelel   „ PIN 2 „ 

kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED 
hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő 
három számjeggyel is.  ( Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első 
számjeggyel. ) Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor, 3 csipogást 
hall, majd a LED fél másodpercenként villog, ameddig az üzemmód aktív.  

 
A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek. 
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Ameddig a Beállítás Üzemmód aktív, lehetősége van telefonkészülékeket párosítani ( max. 5 
készülék, lásd; Telefonkészülékek Párosítása ) vagy  a párosított készülékeket törölni ( biztonsági 
okból, az összes készülék törlődik ). A védelmi rendszer normál használatban, minden motor indítás 
után a LED felvillanásaival kijelzi, hogy hány párosított telefonkészüléket tárol a memóriában. 

Beállítási menüpontok: 

 

2.  Összes párosított készülék törlése 

 Nyomja le kétszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot. Egy hosszú sípolást  hall, az összes 
párosított készülék törlődik. Ezután lehetősége van új készülékeket párosítani, amíg a Beállítás 
Üzemmód aktív. 

Kérjük, az alábbi menüpontok beállítása előtt, konzultáljon beszerelőjével, hogy a beállítások 
megfelelőek-e az Ön biztonsági igényeihez és gépkocsijához. Hibás beállítás esetén, gépkocsija 
indíthatatlanná válhat. 

 

1.  Normál Mód rablásgátlással ( Gyári beállítás ) 

Az üzemmód használatakor, gépkocsija beindítása után, az InCarBlue rendszer megkezdi a párosított 
telefonkészülékek keresését ( maximum 5 telefonkészülék  ), amit a LED gyors villogása jelez. Ha a 
hatókörben párosított telefont talál, engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik. Ha 
nem talál párosított készüléket,  2 perc múlva elkezdődik a leállítási-riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás 
funkció )  Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy 
erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. 

Nyomja le egyszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor egy csipogást hall. 

 

3.  Normál Mód rablásgátlással, másodlagos azonosítással 

Az üzemmód alapvető működésében megegyezik az 1. Normál Mód-al, de szükség van egy 
másodlagos azonosításra, elindulást követően. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha gyakran 
tartózkodik olyan helyen, ahol a jármű indítókulcsát és mobilkészülékét, lopástól kevésbé védett 
helyen tudja csak elhelyezni. A másodlagos azonosítás funkció zártan kezelt, ezért kérjük, 
konzultáljon beszerelőjével. 

Nyomja le háromszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor három csipogást hall. 
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4.  Állandó Keresés Mód  rablásgátlással 

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a  párosított telefonkészülékek 
keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó 
megközelíti a járművet -  engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi 
indítható.  Ha nem talál párosított készüléket gyújtás bekapcsolás után sem,  2 perc múlva elkezdődik 
a riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás funkció ) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben 
szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva 
elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén 
ajánlott. 

Nyomja le négyszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor négy csipogást hall. 

 

5.  Állandó Keresés Mód  rablásgátlással, másodlagos azonosítással 

Az üzemmód alapvető működésében megegyezik az 4. Mód-al, de szükség van egy másodlagos 
azonosításra, elindulást követően. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha gyakran tartózkodik olyan 
helyen, ahol a jármű indítókulcsát és mobilkészülékét, lopástól kevésbé védett helyen tudja csak 
elhelyezni. A másodlagos azonosítás funkció zártan kezelt, ezért kérjük, konzultáljon beszerelőjével. 
Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott. 

Nyomja le ötször a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor öt csipogást hall. 

 

6.  Biztonsági Mód  rablásgátlással 

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer csak a vezető ajtó nyitása vagy a gyújtás 
bekapcsolása után végzi a  párosított telefonkészülékek keresését. Ha a hatókörben párosított telefont 
talál, engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható.  Ha nem talál 
párosított készüléket gyújtás bekapcsolás után sem,  2 perc múlva elkezdődik a riasztási folyamat. ( 
lásd; Leállítás funkció ) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, 
vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. 
Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott. 

Nyomja le hatszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor egy dallamot hall. 

 

7.  Indításgátló Mód  rablásgátlás nélkül 

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a  párosított telefonkészülékek 
keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó 
megközelíti a járművet -  engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi 
indítható. A gépkocsi a gyújtás kikapcsolásáig használható, az InCarBlue rendszer nem ellenőrzi a 
párosított telefonkészülékek jelenlétét. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén 
ajánlott. 

Nyomja le hétszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor hét csipogást hall. 

 

8.  Technikai beállítás HF Mód  ( Gyári beállítás ) 

A legtöbb telefonkészülék ebben az üzemmódban képes párosodni az InCarBlue eszközhöz. 

Nyomja le nyolcszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor nyolc csipogást hall. 
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9.  Technikai beállítás PC Mód   

Néhány telefonkészülék ebben az üzemmódban képes párosodni az InCarBlue eszközhöz. 

Nyomja le kilencszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor kilenc csipogást hall. 

 

10.  Riasztó Mód  rablásgátlással 

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a  párosított telefonkészülékek 
keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó 
megközelíti a járművet -  engedélyezi a jogos használatot, a riasztó funkciót kikapcsolja, a LED 
villogása megszűnik,  az indexek felvillannak,  a gépkocsi ajtói nyithatóak, a motor indítható.  Ha nem 
talál párosított készüléket, tehát illetéktelen a behatolási kísérlet ( ajtó nyitás, üvegek betörése, motor 
indítási kísérlet) azonnal elkezdődik a riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás-Riasztás funkció )  
Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve 
elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, 
maximum két párosított telefon esetén ajánlott. 

Nyomja le tízszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor tíz csipogást hall. 

 

11.  Technikai beállítás. Analóg index vezérlés ( Gyári beállítás ) 

Analóg index kimenet. 

Nyomja le tizenegyszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenegy csipogást hall. 

 

12.  Technikai beállítás. Logic blinker pulse index vezérlés  

Logic blinker pulse index vezérlés. 

Nyomja le tizenkétszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenkét csipogást hall. 

 

13.  Technikai beállítás. Logic blinker szint index vezérlés  

Logic blinker szint index vezérlés. 

Nyomja le tizenháromszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenhárom csipogást hall. 

 

14.  Technikai beállítás. Egyéni kürt vezérlés ( Gyári beállítás ) 

Gyári vagy utólagos kürt vezérlés egyéni ütemezéssel ( S.O.S ) a hangjelzés könnyebb azonosítása 
érdekében. 

Nyomja le tizennégyszer a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor tizennégy csipogást hall. 

 

15.  Technikai beállítás. Folyamatos sziréna-pager-GPS vezérlés 

Utólagos sziréna-pager-GPS folyamatos vezérlés.  

Nyomja le tizenötször a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot.  

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenöt csipogást hall. 
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        Útmutató a használó számára    

 

 

 

 

 

Beállítás Üzemmód kikapcsolása:  

 Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a 
gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik. 

 

PIN kódok  

A PIN1 és PIN2 kódokat a mellékelt PIN kód kártyán találja, a Vészkiiktatás ismertetőjével együtt.     
A PIN kódokat e-mailben megküldtük Önnek, ezzel a Felhasználói Segédlettel együtt. Ha elvesztette 
PIN kódjait, vegye fel a kapcsolatot beszerelőjével, a kódok mielőbbi pótlása érdekében. 

 

 

GARANCIA FELTÉTELEK 

A termékre 12 havi garancia érvényes a beszerelés idejétől számítva, érvényesen kitöltött garancia 
jegy mellett. A garancia nem érvényes, ha a terméken illetéktelen beavatkozás, helytelen szerelés, 
vagy egyéb olyan károsodás látható, amit nem fedeznek a gyártói jótállások. A rablásgátló funkcióval 
kapcsolatban, a gyártó és a forgalmazó nem tehető felelőssé sem közvetlenül, sem közvetett módon 
semmi féle személyi sérülésért vagy anyagi kárért.  

Terméktámogatás: www.incartech.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.incartech.hu/

