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LFQ-018C
Installatie handleiding
Op slot (Alarm inschakelen)
Open (Alarm uitschakelen)
Acties
A. Alarm ingeschakeld
Druk op , de sirene zal 1 keer piepen, de knipperlichten gaan 1 keer knipperen, de elektrische ramen zullen 1 voor 1 sluiten. Na 3 seconden, zullen de deuren op slot gaan. Na 7
seconden, zal de microgolf sensor ingeschakeld worden. De LED indicator zal oplichten.
Na 21 seconden zullen de sensoren actief zijn. Het systeem zal nu ingeschakeld zijn.
B. Deactiveren
Druk op , de sirene zal 2 keer piepen, de knipperlichten zullen 2 keer knipperen, Het
alarm is nu uitgeschakeld

Functies
1. Herinnering alarm inschakelen
Als het alarm niet geactiveerd word binnen 5 seconden na het verlaten van uw auto, zal
het alarm 3 keer piepen om u te herinneren dat het alarm nog niet is geactiveerd.
2. Bij ingeschakeld alarm
1). Als het alarm ingeschakeld is zal het alarm afgaan wanneer de auto word geraakt,
opengebroken of opgetild. De sirene zal de 10 keer afgaan, de knipperlichten gaan
knipperen. Als het alarm binnen 5 seconden weer afgaat, dan zal de sirene 35 seconden afgaan, de knipperlichten gaan knipperen. Als de indringer het contact op ACC ON
zet en/of zijdeuren opent zal de sirene 35 seconden afgaan en de knipperlichten zullen
knipperen.
2). Als u de stil alarm mode heeft aanstaan, dan zal het alarm afgaan wanneer de auto
word geraakt, opengebroken of opgetild. De eerste keer zal de sirene geen geluid
maken, de knipperlichten zullen 10 keer gaan knipperen. Als het alarm binnen 5 seconden weer afgaat, zal de sirene weer stil zijn, de knipperlichten zullen 35 keer gaan
knipperen, als na 5 seconden het alarm weer afgaat zal de sirene 35 seconden afgaan
en de knipperlichten zullen knipperen.
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3. Sirene functies
Als het alarm is ingeschakeld en het alarm gaat af doordat de auto word geraakt zal de sirene ongecontroleerd afgaan, wanneer het alarm afgaat doordat een deur word geforceerd of
de motor word gestart zal de sirene gecontroleerd afgaan.
4. Waarschuwing als een deur niet goed gesloten is
A. Wanneer u de auto parkeert, de deuren open heeft en de sleutel niet op ACC ON zullen
de knipperlichten 30 seconden knipperen om verkeer om u heen te laten merken dat er
nog activiteiten in en om uw auto plaatsvinden.
B. Wanneer u de auto parkeert, de deuren open heeft en de sleutel op ACC ON zullen de
knipperlichten continu blijven knipperen om verkeer om u heen te laten merken dat er
nog activiteiten in en om uw auto plaatsvinden.
5. LED indicator status
A. Bij ingeschakeld alarm: De LED indicator zal continu knipperen.
B. Bij waarschuwing: De LED indicator zal blijven branden.
6. Schok sensor & Microgolf sensor detector
Er zijn schok sensor en microgolf sensor poortjes in de hoofd unit.
Bij een aanrijding of inbraak in de auto zal het alarm afgaan. Als u het alarm inschakelt
zal na 7 seconden het systeem actief zijn.
7. Motor uitschakelen
Door middel van het relais kunt u het stroomcircuit uitschakelen zodat de startmotor word
afgesloten en de motor niet meer kan starten.

11. Power Off geheugen
Wanneer het alarm een tijdje zonder stroom heeft gezeten, dan zal het alarm automatisch
als er weer stroom is na 3 seconden op geactiveerde status staan.
• Stil mode op alarm opties:
U kunt optie stil (mode) /alarm kiezen met de jumper JP3. Als u voor deze optie kiest dan
zal het alarm stil zijn, alleen de knipperlichten zullen knipperen wanneer de sensor deur &
ACC geactiveerd worden.
• Zijdeur knipperlicht opties:
Zijdeur knipperlichten kunnen geselecteerd worden op AAN of UIT met de jumper JP4
• Binnen verlichting tijd:
Als er binnen verlichting is, dan kunt u voor deze functie kiezen met jumper JP5
Het systeem voor de zijdeur is geactiveerd na 60 seconden.
• Elektronische sirene / Hoorn sirene opties:
De eigenaar van het voertuig kan kiezen tussen een elektronische sirene of hoorn sirene
met de jumper JP6. Normaal gesproken staat het alarm standaard bij aflevering op elektronische sirene.
• Centrale vergrendeling positief / Negatief optie:
U kunt centrale vergrendeling regelen met jumper JP1 / JP2.
• Deur vergrendeling +/- optie:
Kies voor deur vergrendeling positief of negatief met jumper JP8.

8. Verkeer waarschuwen
Wanneer u langs de weg parkeert, de sleutel op ACC ON laat staan en een deur opent zullen de knipperlichten knipperen.
9. Indringen/dief waarschuwing
Op alarm: wanneer u de auto van het alarm afhaalt, en de sirene laat 2 keer het geluid “Bi
Bi” horen dan betekend dat, dat er waarschijnlijk iemand in de auto heeft gezeten/zit, kijk
goed om u heen en in de auto of u iemand ziet.
10. Nood functies
Op alarm: Het systeem kan automatisch uitgezet worden door 10 keer op de ACC knop te
drukken.

2

3

LFQ018C

18-12-2008

10:24

Pagina 2

knipperlicht

knipperlicht
rood/zwart
geen functie

oranje

zwart

oranje

roze

rood

6
3

2

1

5

4

wit

wit/zwart

wit

geel

sirene

Centrale deurvergrendeling dicht signaal

Startonderbreker circuit

Centrale deurvergrendeling open signaal

KEY ON
groen/zwart

ACC Ingang

Start onderbreker

Deur schakeling
blauw

4P

3P
LED

3P

rood

sirene
uit
aan

Dit systeem detecteert beweging in het gehele voertuig door een heel laag microgolf signaal. Het signaal van het systeem is horizontaal van richting en ballon vormig, door dit
type signaal is dit systeem geschikt voor alle auto types en ook speciaal voor cabrio’s.
Zoek een geschikte plek in de auto op de hoogte onder het stuur wiel, normaal in het midden van de auto, zodat het systeem naar de achterkant van de auto gericht staat. Heeft u
hier geen plek, dan is het ook mogelijk het systeem in het midden van de achterbank te
plaatsen zodat het systeem naar de voorkant van de auto gericht is.
Belangrijk: Als u het systeem achter in de auto plaatst let u er dan op dat er geen metalen
objecten voor het systeem staan, want metaal belemmerd het signaal (sterkte/bereik).
Bedrading:
Rode draad:
Zwarte draad:
Witte draad:

Gevoeligheid afstellen:
Wanneer u de gevoeligheid van het systeem wilt aanpassen, draait u dan voorzichtig per
keer aan de aanpassingsknop.
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2.5GHz +/- 1GHz
11mA +/- 2mA
200mA
9Vmin, 15Vmax.
breedte 2100mm, lengte 1200mm

Testen:
a. Loop zo dicht mogelijk langs uw voertuig, als de detector hier op reageert dan is het
verstandig om het systeem wat minder gevoelig af te stellen.
b. Zwaai krachtig met uw hand in de binnenkant van uw voertuig, u moet uw hand dan
wel op hoogte van het dashboard houden.
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Specificaties:
Frequency:
Statische stroom:
Statische stroom bij alarm:
Werk voltage:
Bereik van de detector:
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