
DS500 CAN U CANBUS autóriasztó 
 

 
 

Jellemzők 
• a DS500 CAN U verzió ultrahangos érzékelőket tartalmaz  

• 2 különálló jelbemenet az érzékelőkhöz  

• Kapcsolt tápellátás a kiegészítő érzékelőkhöz  

• lehetőség a riasztó aktiválására anélkül, hogy bizonyos érzékelőket aktiválna.  

• szerviz gomb  

• csomagtér nyitási funkció  

• 5 riasztási eset tárolására alkalmas riasztó memória  

• a rendszer mentése abban az esetben is, ha az áramellátás hirtelen megszűnik.  

• jelzés a riasztó helytelen működése esetén  

• nyitott ajtó,- csomagtér, - motortér jelzése a riasztó bekapcsolásakor.  

• újraaktiválási funkció  

• indításgátló aktiválási opció  

• riasztás érzékelése az eredeti riasztótól (bizonyos típusokban)  

• közvetlen vezérlés a CANBUS-on keresztül (bizonyos típusokban)  

• programozás és frissítés USB csatlakozón keresztül.  

• RF modul csatlakoztatásával + távirányítók hozzáadása  

 
 

Riasztó funkciók 
 

1. AJTÓZÁRÓ RENDSZER ÉLESÍTÉSE ÉS ZÁRÁSA  
Nyomja meg az ajtózáró gombot az OEM (gyári) távirányítón. Felvillanó fény erősíti meg a jármű 

biztonsági rendszerének beélesítését és a központi zár, lezár. A LED folyamatosan világít, majd 10 

másodperc múlva lassan villogni kezd. 

  

2. BELSŐ MOZGÁSÉRZÉKELŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉRZÉKELŐK NÉLKÜLI ÉLESÍTÉS  
Ha a riasztó élesítése közben ember vagy állat tartózkodik a járműben, akkor a mozgásuk beindítja a 

riasztót.  

Az ilyen szituáció elkerülése érdekében a rendszert be lehet élesíteni a belső mozgás érzékelő és 

kiegészítő érzékelők aktiválása nélkül.  

Ehhez, mielőtt beélesítené a rendszert, tartsa nyomva a szerviz gombot (ameddig a LED gyorsan kezd el 

villogni). 

Hagyja el az autót, csukjon be minden ajtót és nyomja meg az ajtózáró gombot a távirányítón - 2 

csippanó sziréna hangjelzés erősíti meg a belső mozgásérzékelő és kiegészítő érzékelő nélküli riasztást.  

Felvillanó fény erősíti meg a jármű biztonsági rendszerének beélesítését és a központi zár lezár.  

A LED folyamatosan világít, majd 10 másodperc múlva lassan villogni kezd. 



 

3. RIASZTÓ RENDSZER INAKTIVÁLÁSA ÉS A KÖZPONTI ZÁR NYITÁSA.  
Nyomja meg az ajtónyitó gombot a távirányítón. Felvillanó fény erősíti meg a jármű biztonsági 

rendszerének inaktiválását és a központi zár kinyit.  

A jelző LED folyamatosan villogni fog, ameddig az ajtók ki nem nyitódnak, majd kialszik.  

Ha a riasztó a vezető távollétében beindult, azt a riasztó 3 sziréna csippanással jelzi.  

A sziréna 3x csippan, ha nincs jelbemenet aktiválva (csomagtér, motortér...) az ajtók nyitása előtt.  

Ha az ajtók nem nyitódnak ki 30 másodpercen belül, akkor a riasztó automatikusan újraaktiválódik. 

 

4. CSOMAGTÉR NYITÁSI FUNKCIÓ  
A csomagtér nyitása a csomagtér nyitás gombbal lehetséges (ha a távirányítón eredetileg is szerepel ez a 

gomb). 

A gomb megnyomásával a csomagtér kinyílik. Kiegészítő érzékelők, ultrahangos érzékelők, és a 

csomagtér jelbemenet érzékelés kikapcsol.  

Csomagtér nyitása alatt a LED gyorsan villog. Miután lecsukta a csomagteret, a riasztás ismét aktív 

helyzetbe kerül. Az összes jelbemenet aktívvá válik.  

FONTOS! Ez a tulajdonság autótípus függő és néhány típuson eltérően működik!  
 

5. ÚJRA AKTIVÁLÁS  
Amint a rendszer inaktívvá vált a LED villogni kezd, egészen addig, amíg a csomagtér vagy az ajtó ki nem 

nyílt.  

Ha egyik ajtó sem nyílt ki, akkor 30 másodperc után a riasztó automatikusan újra aktiválódik és a 

központi zár lezárja az ajtókat.  

Ha az ajtó vagy a csomagtér kinyílt, az újraélesedési visszaszámlálás megáll és a LED kialszik.  

 

6. AJTÓNYITÁSI FIGYELMEZTETÉS  
Ha valamelyik ajtó nincs becsukva a beélesítés alatt, akkor ezt a riasztó 3 sziréna csippanással jelzi.  

A rendszer beélesített lesz, de a nyitott ajtó(k) /motorháztető/csomagtér/t nem fogja figyelni a rendszer.  

 

7. BEKAPCSOLT RIASZTÁS  
A beélesített riasztót az alábbi jelbemenetek aktiválhatják: ajtó, motorháztető, csomagtér, ultrahangos 

érzékelők, kiegészítő érzékelők és a gyújtás.  

A riasztás időtartama 30 másodperc –a jelzőfények villognak, a sziréna jelez. LED rövid intervallumban 

villog.  

Minden egyes jelbemenet 4-szer indíthatja be a riasztást –utána ez a jelbemenet inaktív lesz a hamis 

riasztás kiküszöbölés esetére.  

Az ajtózáró gomb megnyomásával a beindult riasztás törlődik, de a riasztó aktív marad.  

Az ajtónyitó gomb megnyomásával a beindult riasztás törlődik, az ajtók kinyílnak és a riasztó inaktív lesz.  

 

Vész inaktiválás  
A riasztó rendelkezik vész leállítási funkcióval, arra az estre, ha a távirányító működésképtelen vagy nem 

elérhető (elveszett, ellopták)  

Rendszer leállítása PIN kóddal:  

1. Nyissa ki kulccsal az ajtót (a riasztó beindul)  

2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.  

3. Nyomja meg a szerviz gombot annyiszor amennyi az Ön PIN kódjának az első számjegye (vigye be a 

kód első számjegyét). A nyomások közötti időköz ne lépje túl az 1 másodpercet.  

4. Miután bevitte a számot, várjon 2 másodpercet. A LED villogni fog, ahogy a bevitt kód elfogadásra 

kerül.  

5. Ismételje meg az eljárást a 3. ponttól a Pin kód rákövetkező 3 számjegyének megfelelően is.  

Ha a PIN kód helyes a riasztó kikapcsolja magát és belép a szerviz módba.  



Javasoljuk, hogy változtassa meg a gyári beállításokat (1111) miután a riasztó rendszer beszerelésre 

került.  

 

Szervizmód 
A riasztó különböző szerviz feladatok elvégzésére is alkalmas. pl CAN BUS csatlakozás ellenőrzése, 

analog jelbemenetek ellenőrzése, ultrahangos érzékelő, kiegészítő érzékelő beállítására és 

ellenőrzésére, stb.  

A szervizmód 5 szintből áll  

Szint 1. – 5 bekapcsolt riasztási ok kiolvasása és a riasztó memóriájának törlése  

Szint 2. – Csomagtér, motortér és ajtónyitás tesztelése  

Szint 3 – A 2 kiegészítő jelbemenet tesztelése (érzékelők)  

Szint 4 – Ultrahangos érzékelő Belépés a szerviz módba  

 

1. Vegye le a gyújtást  

2. Adja rá a gyújtást  

3. Tartsa nyomva a szerviz gombot.  

4. 10 másodperc után a sziréna 1-szer csippan. Engedje el a szerviz gombot.  

 

A rendszer 1-es szintű szerviz módba kerül (riasztó memóriának törlése és olvasása). 

Kilépés a szerviz módból: vegye le a gyújtást. 

 


