
Handzender functies:

Op Slot/Dicht Van Slot/Open Stille bediening Lokaliseren van
het voertuig

A. Op Slot/Dicht
Druk 1x op de knop de sirene piept 1x en de knipperlichten lichten 1x op, de
centrale vergrendeling sluit automatisch, de ramen zullen na 20 seconden sluiten.
Daarna zal de schoksensor worden ingeschakeld en de LED indicator zal gaan
knipperen.

B. Van Slot/Open
1. Druk 1x op de knop de sirene piept 2x en knipperlichten lichten 2x op, de

centrale vergrendeling opent automatisch. Als de deur niet binnen 30 wordt
geopend zal het systeem weer automatisch inschakelen.

2. Houd de knop 2 seconden ingedrukt en de kofferbak motor wordt geopend
(Optioneel).

C. Stille bediening
Druk 1x op de knop de knipperlichten 1x op, de sirene zal nu niet piepen. De
ramen zullen sluiten. Na 21 seconden zal de schoksensor worden ingeschakeld en
de LED indicator zal knipperen.

D. Lokaliseren van het voertuig
Als het systeem staat ingeschakeld en u drukt op knop dan zal het systeem
15 seconden piepen en de knipperlichten zullen ook oplichten. Al u op de

knop drukt zal het piepen ophouden, het systeem blijft wel ingeschakeld.

Functies

1. Ingeschakeld (op slot/Dicht)
De sirene zal afgaan en de knipperlichten knipperen als de deur wordt
geopend, iets de auto raakt of opgetild. Het alarm zal afgaan, de startonderbre-
ker zal ingeschakeld worden en de knipperlichten zullen knipperen. De sirene
zal na 60 seconden stoppen met piepen.

2. Automatisch inschakelen van alarm
Na 30 seconden gaan de deuren automatisch op slot en wordt het systeem
ingeschakeld, de centrale deurvergrendeling is nu uitgeschakeld. Dit kunt u
uitschakelen door de sleutel op ACC ON te zetten en dan 1 keer 2 seconden
de knop in te drukken, de sirene piept 1x en de knipperlichten lichten 1x
op. De functie in nu ingeschakeld. Om de instelling ongedaan te maken moet
u de procedure nogmaals herhalen, de sirene piept nu 2x.

3. Sirene pauze
Als het alarm afgaat en u wilt dat het systeem ophoud met piepen, dan drukt
u op de , het systeem blijft wel ingeschakeld.

4. Ultrasoon sensor (Optioneel)
Druk 1x op de knop en de sirene piept 1x en de knipperlichten lichten 1x
op. De ultrasoon sensor wordt na 7 seconden ingeschakeld. 

5. Elektrische raambediening
Druk 1x op de , de sirene piept 1x en de knipperlichten lichten 1x op. De
ramen gaan na 20 seconden dicht.

6. Tweeweg schoksensor
De schoksensor kan op 3 manieren afgaan: 

1: Als het voertuig licht wordt geraakt zal de sirene 10x piepen. 
2: Als het voertuig harder wordt geraakt zal de sirene 40 seconden afgaan.
3: Als de deur wordt geopend, de voetrem wordt ingedrukt, of het contact wordt
aangezet (ACC ON), zal de sirene 60 seconden afgaan.

7. Herinneren om in te schakelen van het systeem
Als u het contact op ACC OFF zet zal na 10 seconden de sirene 3x piepen en
de knipperlichten knipperen om u er aan te herinneren dat u het systeem nog
niet hebt ingeschakeld. 

8. Centrale deurvergrendeling automatische

a. Wanneer het voertuig rijdt drukt u 1x op de knop of om de deuren
dicht of open te doen. 
Let wel op!! Het alarm werkt niet, alleen de centrale deurvergrendeling.

b. Als u de auto op contact (ACC ON) zet, dan moeten de deuren dicht zijn. Na 5
seconden drukt u met uw voet het rempedaal in om de deurvergrendeling in te
schakelen.

c. Wanneer u het voertuig parkeert, en u de sleutel uit het contact neemt, zal de
deur weer van slot afgaan.
Notitie: Wanneer de deur niet goed is afgesloten, of de sleutel zit niet in het
contact, zal de deur niet dicht gaan. 

9. Niet goed dicht doen van de deur (waarschuwing)
a. Wanneer u de auto parkeert, met de sleutel niet in het contactslot en u de deur

niet goed afsluit, zullen de knipperlichten voor 30 seconden oplichten.
b. Wanneer u de auto parkeert met de sleutel nog in het contactslot en u de deur

niet goed afsluit zullen de knipperlichten blijven branden.

10. Anti Diefstal van de auto (ACC ON)

Wanneer u rijdt drukt u 1x op de knop van de handzender, zullen de knip-
perlichten snel flitsen, druk nog een 1x op de knop en het anti diefstal
wordt ingeschakeld, de knipperlichten zullen nu snel knipperen en de sirene zal
piepen. Na 40 seconden zal de motor worden uitgeschakeld. 
U kunt de Anti diefstal deblokkeren door de sleutel op ACC ON te zetten en op
de resetknop te drukken.

11. Zoekfunctie
a. De plaats van de auto bekend maken door licht en geluid: Druk 2 seconden op

de knop van de handzender. De sirene zal nu voor 15 seconden piepen en
de knipperlichten zullen nu ook 15 seconden oplichten, de startonderbreker is
nu ingeschakeld.

b. De plaats van de auto bekend maken zonder geluid: druk 2 seconden op de 
knop van de handzender, de knipperlichten zullen 10x knipperen, de startonder-
breker is nu ingeschakeld.

c. De plaats van de auto bekend maken door licht en geluid: druk 2 seconden op
de knop van de handzender, de knipperlichten zullen 10x knipperen, de
startonderbreker is nu ingeschakeld.

12. Beveiliging (automatisch inschakelen)
Na het uitschakelen van het alarm, en u maakt geen deur open of zet het contact
niet op ACC ON, zal het systeem zichzelf na 30 seconden weer inschakelen.

13. LED indicator
a. Alarm ingeschakeld: LED indicator knippert
b. Waarschuwing: LED brand

14. Schoksensor & Ultrasoon sensor
Bij schokken aan de auto of bij inbraak in het interieur zal de sirene afgaan en
de knipperlichten knipperen.

15. Startonderbreker
Bij ingeschakeld alarm: bij alarmering wordt de motor afgesloten, en kan de
motor niet worden gestart.

16. Waarschuwen als het voertuig aan de kant van de weg staat geparkeerd
Voor de veiligheid, Als het voertuig aan de kant van de weg staat geparkeerd
met de deur open zullen de knipperlichten branden voor het verkeer dat zich
langs het voertuig beweegt.

17. Indringer identificatie functie
Op alarm: Als het systeem iets opmerkt, door het forceren van de deur of het
proberen te starten van de motor, zal de sirene 5 keer piepen om te waarschu-
wen dat er waarschijnlijk iemand in het voertuig zit.

18. Paniek functie
Wanneer u 1 keer op drukt zal de sirene voor 15 seconden piepen en ook de
knipperlichten knipperen voor 15 seconden om zo de aandacht te trekken van
omstanders. Drukt u weer op de knop, zal het stoppen met piepen en knip-
peren.
Als het alarm is ingeschakeld zal de startonderbreker worden ingeschakeld.

19. Geheugen
Wanneer de stroomtoevoer is afgesloten, zal het systeem zichzelf herstellen
wanneer de stroomtoevoer weer wordt aangesloten. Het systeem zal de instel-
ling weer gebruiken welke voor de stroomuitval plaatsvond.

20. Storing van de handzender
Wanneer de handzender niet meer functioneert, opent u de deur, draait u de
sleutel op contact ( ACC ON) en drukt u op de resetknop om het systeem te
deactiveren.

21. Anti diefstal modus (optioneel voor handzender)
Wanneer u rijdt, de schakelaar vanaf de hoofdunit op ON zet en u doet de
deur open en dicht gaat het systeem op de antidiefstal mode. Na 40 seconden
zal de sirene piepen en de knipperlichten zullen knipperen. De Anti diefstal
modus is uit te schakelen door de schakelaar vanaf de hoofdunit op OFF te
zetten, de sleutel op contact en de reset knop in te drukken.

22. Instellingen centrale deur vergrendeling
Als het geen elektrische centrale deurvergrendeling is maar pneumatisch,
zult u de hoofdunit moeten open maken en de Jumper JP1 van On op Off
moeten zetten. Zo zet u de puls duur van 0.5 seconde op 3.5 seconden.

23. Sirene of toeter
Standaard staat het systeem op de sirene mode (JP2 aangesloten op 12V)
maar als u JP2 op massa zet staat het systeem op toeter mode.

Hoe leest u een nieuwe code in?

Zet het contact aan en druk 5 seconden op de resetknop! De sirene zal nu 5 keer
piepen en de LED brand. 

Druk nu op een de knop van de 1e handzender en de sirene piept 2 keer hand-
zender 1 is geprogrammeerd

Druk nu op een de knop van de 2e handzender en de sirene piept 3 keer hand-
zender 2 is geprogrammeerd

Druk nu op een de knop van de 3e handzender en de sirene piept 4 keer hand-
zender 3 is geprogrammeerd

Druk nu op een de knop van de 4e handzender en de sirene piept 5 keer hand-
zender 4 is geprogrammeerd

Er kunnen maximaal 4 handzenders worden geprogrammeerd. 

Als de handzender of handzenders zijn ingeprogrammeerd zal de LED uitgaan.

Let op!! U moet binnen 10 seconden de procedure uitvoeren! En als u een nieu-
we handzender inprogrammeert moet u de oude ook opnieuw inprogrammeren.
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Centrale deurvergrendeling installatie diagram.

1. Als het voertuig een originele vergrendeling heeft zult u eerst even moeten
kijken of het een 12V of massa aansturing heeft.

2. Als het voertuig wel centrale vergrendeling heeft maar geen motor in de
bestuurdersdeur dan zult u diagram F4 moeten hanteren.

3. Als het voertuig pneumatische vergrendeling heeft zult u diagram F5 moeten
hanteren. Let wel op dat het kan zijn dat de pulsduur moet worden verlengd. 

4. Als het voertuig geen vergrendeling heeft zult u diagram F2 moeten hante-
ren.

Hoofdunits:

Hoofdunit 1 st
Handzender 2 st
Schoksensor 1 st
LED 1 st
Kabelboom 1 st
Relay 1 st
Sirene 1 st
Handleiding 1 st
Resetschakelaar 1 st

Autoalarm installatie instructie
De installatieplaats van de hoofdunit kan het best onder het dashboard van de
bestuurderszijde. Zoek daar voor de + 12V, ACC ON, knipperlicht, remlichtschake-
laar, deurschakelaar, etc. sluit alle draden stap voor stap aan. Let op dat u de draad-
contacten goed controleert, zodat dit geen kortsluiting kan veroorzaken.

Schoksensor installatie & test
Pas als de hoofdunit is aangesloten sluit u de schoksensor aan. Plaats de schoksen-
sor in het midden van het voertuig en probeer of de schoksensor goed werkt, werkt
de sensor niet goed zult u de sensor moeten afstellen.

Schoksensor afstellen
Er zit een LED in de schoksensor dat knippert als de sensor iets opmerkt. Er zit
een knop op de sensor die met een schroevendraaier af te stellen is. Draai richting
de H en de sensor wordt gevoeliger, draait u naar de L dan wordt de sensor minder
gevoelig. De sensor moet in het midden van het voertuig stevig op de carrosserie
of op het plastic gedeelte van het dashboard gemonteerd worden, ander voelt de
sensor de schokken niet goed.

Probleem oplossen!

Nadat u het alarm heeft gemonteerd blijft de sirene loeien en kan niet worden
uitgezet door de handzenders.
• Controleer de stekkerverbindingen
• Controleer de draadverbindingen
• Controleer de schakelaar positie
• Controleer de zekeringen
• Controleer of de handzender ingeprogrammeerd is

Het alarm gaat continu af wanneer de auto staat geparkeerd en er rijd een
ander voertuig langs.
• Controleer de gevoeligheid van de schoksensor
• Controleer het voltage van de accu

Wanneer de batterij te snel leegraakt? Normaal zult u de batterij eenmaal per
jaar moeten vervangen.
• Controleer of de houder niet roestig/geoxideerd is
• Controleer of de handzender niet vochtig is
• Controleer of de handzender niet defect is

Notitie: Probeer de ander handzender en kijk of het probleem dan
opgelost is, zoniet dan zit het probleem de hoofdmodule: controleer de
+ 12V draad.

Wanneer het systeem op alarm staat en het systeem gaat aldoor binnen 10
seconden af
• Controleer de schoksensor
• Controleer de ACC draad, deurschakelaar en het remlichtschakelaar
• Controleer de pin schakelaar

De centrale deurvergrendeling werkt niet goed of helemaal niet
• Controleer de aansluitingen
• Controleer de zekeringen
• Controleer of er geen kortsluiting is geweest
• Controleer of u de juiste instelling heeft: Pneumatisch of Elektrisch

Notitie: Leest u de aansluitschema’s nog eens aandachtig door.
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LED licht installatie

“Sirene” rood

waterproof

Tweeweg shock sensor

Rood is tweeweg instelling
Groen is eenweg instelling

De gevoeligheid is door onze fabriek afgesteld.

(Moet op de carosserie van het voertuig 
worden geplaatst op het midden console)

Verstel de gevoeligheid, draai recht voor 
de gevoeligheid

12V
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