
CZ018 Thor riasztó kiegészítő lopásgátló 
 

 
Chipkártyás autóriasztó kiegészítő, beszédhanggal 

• Angol nyelvű beszédhangos. 

• 2 db öntanuló, chipes plasztikkártya. 

• Önállóan is használható, de más autóriasztók kiegészítője is lehet a nagyobb védelem 

érdekében 

• Beszereléshez szükséges kábelköteg 

• Központiegység 

• Visszajelző led 

• CE és ISO9001 minősítés 

• Magyar nyelvű beszerelési és felhasználói leírás 

• 1 év garancia 

 

Rendszerélesítés 

5 másodperccel azután, hogy a kulcsot kivette, a sziréna egyszer megszólal (hogy 

figyelmeztessen a zárásra), 10 másodperc múlva a sziréna még egyszer megszólal, és a 

rendszer belép az élesített módba, és a hangszóró bemondja, hogy „the system has been 

locked” – azaz „a rendszer élesedett”. 

Ha a rendszert nem hatástalanította a chipkártyával, akkor, amikor elfordítja a kulcsot KEY 

ON, a sziréna elkezd folyamatosan szólni, a hangszóró bemondja, hogy „the system has been 

locking” – azaz „a rendszer élesítve van”. Ez abbamarad, ha a chipkártyával hatástalanítja a 

rendszert. 

 



Rendszerhatástalanítás 

Ha közelíti a chipkártyát az indukciós tekercshez, a sziréna hosszan szól egyet, a LED 

kikapcsol, a hangszóró pedig bemondja, hogy „the system has unlocked”, azaz „a rendszer 

hatástalanodott”. A motort ekkor be tudja indítani, de, ha ezt 15 másodpercig nem teszi 

meg, akkor a rendszer újraélesedik. 

 

Rendszer kikapcsolása 

Közelítse a chipkártyát az indukciós tekercshez, fordítsa a slusszkulcsot KEY OFF-ról KEY ON-

ra ötször, a sziréna többször, gyors egymásutánban megszólal, közelítse a chipkártyát ismét 

az indukciós tekercshez, a hangszóró bemondja, hogy „the system shutting down” – azaz „a 

rendszer kikapcsolt”. Ekkor, ha leállítja az autót, akkor sem fog élesedni a rendszer és a LED 

minden 5 másodpercben felvillan. 

 

Rendszer bekapcsolása 

Fordítsa a slusszkulcsot ötször KEY OFF-ról KEY ON-ra, a sziréna kétszer röviden megszólal, a 

hangszóró bemondja, hogy „the system restores normally” – azaz „a rendszer normálisan 

működik”. Ekkor az élesítés működni fog. 

 

Chipkártya kódtanulás  

Miközben a LED villog, csatlakoztassa a PIN kapcsolót három másodpercig, amíg a sziréna 

hosszan szól, a hangszóró bemondja, hogy „in learning model”, azaz „a rendszer 

kódtanulásban van”, miközben a LED hosszan felvillan. Ekkor közelítse a chipkártyát az 

indukciós tekercshez, ekkor a sziréna megszólal, hogy jelezze, megtanulta a chipkártyát. A 

sziréna az első kártyánál egyszer, a másodiknál kétszer csipog és így tovább.  

Összesen öt kártyát képes megtanulni. A sziréna hosszan megszólal, miután 5 másodperc 

eltelt az utolsó kódtanulás után, és kilép a kódtanulásból. A hangszóró bemondja, hogy 

„learning succeeded”, azaz „a kódtanulás sikeres”. Ha nem tanít kártyát, akkor a rendszer 

hat másodperc múlva kilép a tanulásból, a sziréna háromszor röviden megszólal, a hangszóró 

bemondja, hogy „learning defeat”, azaz „a kódtanulás sikertelen”. 

 


