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Az ENFORCER 200 A8-4 ugrókódos autóriasztó felhasználói leírása
Az ENFORCER 200A8-4 autóriasztó a közkedvelt ENFORCER 200A5-4 típusú készülék ugrókodós változata. A
kódvariációk száma 1,8X1019. A készülék - megfelelô bekötés esetén - megbízható védelmet nyújt a gépkocsit érô
illetéktelen behatások ellen. Téves riasztás csak az érzékelôk hibás beállításából eredhet. A készülék tartozéka 2 db
távvezérlô amelyeknek a vezérlôkódja nem azonos. Az ENFORCER 200A8-4 autóriasztó további 3 db távvezérlôt tud
megtanulni.
A ENFORCER 200A8-4 típus miniadója 3 nyomógombos. Az 1-es gomb az élesítés be- és kikapcsolására, valamint a
pánik funkció elindítására, a 2-es nyomógomb a kontroll hang idôszakos kikapcsolására és a második csatorna vezérlésére
szolgál-például csomagtartó távnyitás-. A 3-as nyomógomb speciális vezérlésre, például tetôablak távirányítására vagy
motorindításra szolgálhat.
Az ENFORCER típusú készülékek fô jellemzôje, hogy automatikus visszaélesedési funkcióval vannak ellátva. Minden
kikapcsolási utasítás csak megfelelô megerôsítés után érvényes. Ilyen az utastér bármely ajtaja vagy a géptetô,
csomagtértetô kinyitása a kikapcsolási utasítást követô 15 másodpercen belül. Ezért az ajtókapcsolók helyes muködése
nagyon fontos!
Riasztást rögzítô memória
Amennyiben távollétünkben riasztás történt, akkor a kikapcsoláskor hét szapora fényjelzést kapunk (ez a riasztást tároló
memória). Érdemes a gk.-t körbejárni, nem sérült e. A memóriatároló a gyújtás ráadásakor automatikusan törlôdik.
Pánik funkció
A távirányító másodlagos funkciója a "támadásjelzés". A gépkocsi közelében, ha támadás ér bennünket, az 1-es
nyomógomb 3 mp-ig tartó folyamatos nyomásával - egy 15 mp.-ig tartó - "PÁNIKRIASZTÁST" váltunk ki. Ezen idôn belül az
1-es nyomógomb újbóli megnyomásával tudjuk kikapcsolni ezt a funkciót.
Az ENFORCER 200A8 riasztókészlet tartalma:
1., Központi egység
2., Elektromágneses rezgésérzékelô
3., 128 dB -es sziréna
4., Csatlakozó kábelkötegek
5., 2 db. ajtókapcsoló csomagtartóhoz, géptetôhöz
6., Kontroll-LED
7., V.E.T. kulcsos kapcsoló
8., 2 db miniadó kulcstartó
9., Eredeti szerelési utasítás
Alapvetôen kétféle muködési mód között választhatunk:
A muködési módot, és a riasztótól elvárt szolgáltatásokat beszerelés elôtt célszeru eldönteni, mert utólag már csak a
központi egység kiszerelésével lehet módosítani.
1, active arming (manuális élesítés)
2, passive arming (automata élesedés)
• Manuális élesítéskor csak abban az esetben kapcsol be a riasztó, ha az RF adóval erre utasítást adunk.
• Automata élesedéskor a gyújtáslevétel utáni ajtócsukást követôen egy kontrollhang, és egy kontrollfény jelzi, hogy a
rendszer 15 mp. múlva beélesedik. Ha ezek elmaradnak, valamelyik ajtókapcsoló hibás.
Mindkét esetben választható a központizár párhuzamos vezérlése! Az alapprogramozást a készüléken kapcsolókkal tudjuk
beállítani.
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Active arming program /manuális élesítés /
A gépkocsi elhagyása után a távvezérlô egyes gombját megnyomjuk, ekkor egy hang-, és egy fényjelzés közben a
készülék éles üzemre vált. Központi ajtózár esetén be- és kikapcsoláskor a riasztóközpont vezérli (zárja, ill. nyitja) az
ajtóban lévô motorokat. A beépített kontrollled (a beszerelô csomag tartozéka) villogása jelzi a riasztó rendszer bekapcsolt
állapotát. A riasztó kikapcsolása szintén a távvezérlô egyes gombjával történik, ekkor két hangjelzést, és két hosszú
fényjelzést kapunk. Ha a gépkocsit nem nyitjuk ki / ajtó, csomagtértetô, gépháztetô / akkor a riasztó automatikusan
visszaélesedik és a ajtózárakat visszazárja. Ha bármely ajtót kinyitjuk, akkor a készülék érzékeli megérkezésünket, törli a
visszaélesedést. Ezek után csak újabb távvezérlôrôl kiadott utasitással élesíthetünk újra.
Passive arming program / automata élesedés /
A magyarországi biztosítótársaságok állásfoglalása szerint az a jó riasztó, amely kizárja a véletlen be nem kapcsolás
lehetôségét is. Az ENFORCER típusok képesek erre. Ez a passive arming program.
A gyújtás levétele után kiszállunk a gk.-ból, becsukjuk az ajtót, a riasztó 15-mp múlva minden esetben automatikusan
beélesedik. Az élesedés megkezdését egy kontrollhanggal és fényjelzéssel, hozza a tudomásunkra.
Az élesedés megkezdése és a beélesedés közötti 15mp-idôn belül bármelyik ajtót, csomagtértetôt, vagy géptetôt
ismételten kinyithatjuk. A nyitvatartás ideje alatt az idôzítés visszaáll alaphelyzetbe és addig áll míg a gk. minden
nyilászáróját be nem csukjuk. Az utolsó ajtó becsukása után nem feltétlenül szükséges megvárni a 15mp-leteltét. Az
élesedést felülírhatjuk a kulcstartó egyes gombjának a megnyomásával. Az élesítés kivétele un. 3 lépéses. A riasztó
véglegesen hatástalanítva csak gyújtásráadáskor van. Ebben az esetben az ajtók kinyitása nem törli az automatikus
visszaélesedést! Ha csak a második lépésig jutunk el, és az ajtókat visszacsukjuk, a rendszer visszaélesedik és a zárakat
annak függvényében vezérli, hogy a hármas kapcsoló milyen állásban van. ON állásban nem zár vissza, OFF állásban
visszazár.
Ez a program nagyon biztonságos és kényelmes, de nagy körültekintést igényel. Ügyelni kell arra, hogy kiszálláskor a gk
kulcsait mindig magunknál tartsuk, mert ellenkezô esetben a kulcsok és a távvezérlô a gk. belsejében maradhatnak. Az
ebbôl eredô károkért felelôsséget nem vállalhatunk !
A SECO-LARM Inc. a változtatások és módositások jogát fentartja minden elôzetes bejelentés nélkül.

A V.E.T. kapcsoló funkciói:
1., Kiszolgáló funkció
Használata esetén a riasztó nem élesedik, csak a központi ajtózár vezérelhetô! A gyújtást ráadjuk, a kapcsolót be-ki
kapcsoljuk, majd a gyújtást levesszük. A riasztó nem élesíthetô, a LED pulzálása 1.5 mp-ig világít, 0.5 mp.-ig nem. A
funkció megszuntetése a fenti folyamat ismétlésével történik. A LED 1.5 mp. -ig sötét, 0.5 mp.-ig világít.
2., Vészkikapcsolás
A gk. ajtajának kinyitása után a riasztás megindul. Adjuk rá a gyújtást, és kapcsoljuk el a kapcsolót. A riasztás azonnal
megszunik. A kapcsolót állítsuk vissza az alapállapotba.
4., Átmeneti hatástalanítás
Csak automata élesedési üzemmód használatakor van értelme. Levesszük a gyújtást, majd még mielött ajtót nyitnánk, be,és kikapcsoljuk a kapcsolót. A gyújtás ráadásával ez a funkció automatikusan törlôdik.
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