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ENFORCER SLI-716 IMMOBILIZER
Bekötés
A vezetékek azonosítása a vezetékek végén található számozás alapján történik.
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,
7.,
8.,
9.,

Gyújtáskapcsoló kapcsolt pozitív
Tiltórelé kimenet pl. gyújtótrafó felé
Gyújtáskapcsoló kapcsolt pozitív
Állandó +12V, nem biztositék utáni!
Tiltórelé kimenet pl. önindító felé
Tiltórelé kimenet pl. üzemanyagszivattyú felé
Állandó karosszéria test
Hangadó kimenet sziréna vagy kürt felé
Kapcsolt pozitív, ha az 5., vezetéket az önindító tiltására használjuk, akkor itt az
önindítózáskori pozitív legyen!

Vékony vezetékek
Fehér
Barna-fehér
Kék
Fekete-fehér
Szürke-fekete
Barna-piros-szürke

éles állapotban negatív kimenet szabad felhasználású, 200mA terhelhetőség
3. csatorna kimenet minden RF adásnál (3.gomb) megjelenik, 200mA terhelhetőség
negatív ajtóbemenet
2. csatorna kimenet, csak kikapcsolt állapotban jelenik meg, 200mA terhelhetőség
negatív kimenet kikapcsoláskor 16 mp.-ig, 200mA terhelhetőség
központizárvezérlés, a piros állandó pozitív kimenet, 500mA terhelhetőség Lásd rajz!

Az SLI-716 alapbeállítása a következő
Passzív mód
Önálló élesedés az ajtócsukás után 30mp.
Hangadás be
Élesedési kontrollhang van
Sziréna kimenet
Folyamatos pozitív kimenet a hangadó egységre, max. 2A!
Aktív zárás
Passzív módú visszaélesedéskor visszazárja a központi zárat
Gyújtásra nem zár
Gyújtásráadás nem vonja maga után a központizár zárását
Zárási idő 0.9
Elektromos központizárakhoz
3.csatorna folyamatos
Folyamatos vezérlő kimenet amíg az RF adó 3. gombja nyomva van
Funkciók
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Egy hang
Automata üzem (user passiv)
Ki-bekapcsolási hang be
Sziréna kimenet
Ajtócsukás indít passziv módban
Visszaélesdéskor bezárja az ajtókat
Gyújtásráadáskor nem zárja az ajtókat
Zárvezérlési idő 0,9 mp.
3.csat.kimenet folyamatos
kilépés

Két hang
Kézi vezérlés (user aktiv)
Ki-bekapcsolási hang ki
Kürt kimenet
Gyújtáslevétel indít passziv módban
Nem zárja be
Bezárja
Zárvezérlési idő 3,6 mp
3.csat kimenet impulzus (be/ki)
kilépés

Az SLI-716 programozható aktív módba is. Ekkor csak az RF adóval élesedik. Nincs visszaélesedés!
Választható a kontrollhang elhagyása, hogy ne zavarja a környezetet. Lehetőség van kürt vezérlésére is, ilyenkor
szaggatott jel jelenik meg a hangadó kimeneten. Elhagyható a központizár visszazárása, valamint választható a
gyújtásráadáskori központizár zárás. Képes az egység vákumos központizárat is vezérelni. A 3. csatorna impulzus
kimenet is lehet.
A fent említett funkciókat az RF adóról lehet programozni.
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Programozás módja
1) Kapcsoljuk ki a riasztót. Adjunk gyújtást, várjunk 5mp-et, vegyük le a gyújtást, várjunk 5mp-et, adjuk rá a gyújtást.
8mp-en belül nyomjuk meg az egyes gombot. 4 rövid hangjelzés jelzi a programmódot.
2) Az E.C.L. kapcsolót annyiszor nyomjuk meg ahányadik funkciót akarjuk változtatni. 10mp. áll rtendelkezésünkre.
3) Miután beadtuk a kivánt számot, nyomjuk meg az RF adó egyes gombját. Egy, vagy két hangjelzés jelzi a
módosítás elfogadását.
4) Ha az E.C.L. kapcsolót nem nyomjuk meg a gyújtásráadástól számított 10mp-en belül, akkor a készülék kilép a
programmódból.

Vészleállítás
-ha nincs RF adónk
1. Nyissuk ki az ajtót. A sziréna vagy kürt szólni fog.
2. Adjuk rá a gyújtást
3. Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi a biztonsági kódunk. A gyári beállítás egy.
4. A gyújtás levétele után az Immobilizer kikapcsol.
A jövőben a megjavított, vagy megkerült RF adóval történő egyetlen vezérlés már felülírja ezt az üzemmódot és
visszatér a normál üzemi állapot.

Biztonsági kód változtatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kapcsoljuk ki az Immobilizert.
Adjunk gyújtást, majd vegyük le.
5mp-en belül nyomjuk meg a kettes gombot kétszer. Egy rövid kontrollhangot kapunk.
Beléptünk a Biztonsági Kód Megváltoztatása üzemmódba.
Adjuk rá a gyújtást.
Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi az új biztonsági kódunk. 1-255-ig lehetséges.
Az utolsó gombnyomással egyidőben vegyük le a gyújtást. Kontrollhang jelzi az elfogadást.

Új RF adó elfogadtatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kapcsoljuk ki az Immobilizert.
Adjunk rá a gyújtást.
Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi a biztonsági kódunk.
Vegyük le a gyújtást.
Kontrollhang jelzi az Kódtanuló Üzemmódot.
Nyomjuk meg az új távirányító egyes gombját kétszer.
Kontrollhang jelzi az új RF adó megtanulását.

Régi RF adók törlése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kapcsoljuk ki az Immobilizert.
Adjunk rá a gyújtást.
Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi a biztonsági kódunk.
Vegyük le a gyújtást.
Kontrollhang jelzi az Kódtanuló Üzemmódot.
Nyomjuk meg és tartsuk nyomva az E.C.L. kapcsolót, majd nyomjuk meg az RF adó egyes gombját kétszer.
Kontrollhang jelzi az új RF adó megtanulását és a régi törlését. Ha nincs kontrollhang, nem volt sikeres a
mûvelet. Ismételjük meg az eljárást.
8. Engedjük el az E.C.L. kapcsolót
Figyelem! Az összes megelőző RF adó nem törlődik.
Az egyes és a kettes gomb funkciója felcserélhető. A tanítási folyamatban ha az egyes gomb helyett a kettest
nyomjuk meg akkor a kettes lesz a ki-be kapcsoló nyomógomb, és az egyes a némító, ill. a második csatorna
vezérlő!
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