
NCS robogó riasztó - használati útmutató  

1. Élesítés 

A kulcs segítségével állítsa a gyújtás kapcsolót off állásba, vegye ki a kulcsot és nyomja meg a   

 gombot a távirányítón. Ekkor a riasztó egyet csipog és 3 másodpercen belül 

élesedik.  

2. Riasztás 

Ha a motor kissé megmozdul, akkor a riasztó 5-öt sípol figyelmeztetésként. Ha ezután is 

további mozgást észlel, akkor maximális hangerővel 20 másodpercig riasztani kezd. 

A  gomb megnyomásával lehet megállítani a riasztást.  

A riasztó ezután is élesítve marad. 

 

3. Hatástalanítás 

Ahhoz, hogy kikapcsoljuk a riasztót, (amikor megérkezünk a motorunkhoz ) a  gombot 

kell megnyomni. Ezután kétszeri sípolással jelzi, hogy hatástalanítva lett. 

 

4. Helymeghatározó/Vész üzemmód (pánik gomb) 

Ezzel a funkcióval könnyedén megtalálható a motorunk egy zsúfolt parkolóban, a  gomb 

megnyomásával. Ekkor 8 hangjelzést ad le a riasztó. 

Bármely gombot megnyomva meg lehet szakítani a 8 jelzést, ha közben meglett a motor. 

 

5. Rázkódás érzékelő kalibrálása 

A riasztó érzékenysége 5 fokozatban állítható. 

Az 5-ös fokozat a legérzékenyebb. 

Nyomja meg 2.5 másodpercen keresztül a  gombot, majd a   gombot. 

Ekkor az eszköz 1-et sípol, a riasztó 1-es érzékenységi állapotba kerül. 

A  gomb további megnyomásával lehet ilyenkor egyel magasabb érzékenységi fokozatba 

kapcsolni, maximum 5-ösig.  

 

Telepítés: 

1. Találjon egy megfelelő, olajtól és zsírtól mentes, száraz helyet a riasztó rögzítéséhez.  Ez a 

hely legtöbbször az ülés alatt illetve mögött szokott lenni. Lehetőleg sima felületre helyezze a 

riasztót a hátulján lévő öntapadó segítségével.  

2. A piros vezetéket az akkumulátor pozitív pólusához/sarujához csatlakoztassa!  

3. A feketevezetéket az akkumulátor negatív pólusához/sarujához csatlakoztassa vagy egy 

tetszőleges másik földelési ponthoz! 

4. A fekete, saru nélküli vezeték az antenna 

5. A kék + fekete vezetékkel vezethet ki egy villogó led-et a burkolaton kívülre (opcionális) 
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JÓTÁLLÁSI JEGY 

Az alábbi típusú és gyártási számú NCS robogó riasztó hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) 

GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 

hónapig terjedő jótállást biztosítunk.  

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék 

alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást: 

Munkanapokon 09:00 és 16:00 között biztosítja: 

PPCHIRDETÉS.hu KFT. 1154 BUDAPEST SZENTMIHÁLYI ÚT 76. TEL: +36 1 306 47 66 

Vevő jelen jótállási jegy alapján termékcserére jogosult, amennyiben a tulajdonában levő készülék 

nem javítható, illetve a készülék rendeltetésszerinti használata javítással nem elérhető, továbbá a 

készülék javítása 15 napon belül nem oldható meg, netán kölcsönkészülék biztosítása mellett a 

készülék javítása 30 napnál hosszabb időt venne igénybe. Vevő továbbá a vásárlástól számított 72 

órán belül, amelybe nem számít bele az az időtartam, ameddig az értékesítést végző üzlet bármely 

oknál fogva zárva tartott a készülék meghibásodása esetén termékcserére jogosult. Amennyiben a 

meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a 

FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELET Budapest, VIII. ker József krt. 6. állásfoglalását kérjük. 

Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni. 

JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ SZÁMLÁT ŐRIZZE MEG! 

Típus:                NCS robogó riasztó 

 

Gyártási szám: ……………………………………………………………… 

 

Vásárlás napja: …………………………………………………………….. 

 

Feltételek: 

1. Jelen garancia a vásárlás napjától 1 évig érvényes 

2. A garancia nem fedezi azon sérülések költségeket, amelyek abból adódnak, hogy a nem 

megfelelően szakképesített személy helyezi fel az eszközt, továbbá azt sem fedezi, hogy olyan 

módosításokat végez az eszközön, amit a cég előzetes hozzájárulása nélkül hajtott végre. 

3. A garancia nem alkalmazható, ha a szériaszámot megváltoztatták, kitörölték, eltávolították 

vagy olvashatatlanná tették.  

4. A garancia nem vonatkozik az alábbiakra: 

- Normális használatból adódó időszakos karbantartás és javítás vagy csere. 

- Nem rendeltetésszerű, eredeti céljának megfelelő használata esetén. 

- Távirányítóra 

- Szállítási költségekre és szállítás során felmerülő kockázatokra. 

- Sérülések az alábbiakból adódóan: 

Helytelen használat esetén (a): nem a gyártó által biztosított leírás szerint használja a 

készüléket, (b): telepítéskor vagy használatkor nem tartják be a helyi (abban az országban, 

ahol használják) műszaki és biztonsági szabványokat.  


