handleiding
Handleiding Motor-alarm LF-M010A
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
Functie omschrijvingen
Op Slot/Dicht
Van Slot/Open

Lokaliseren van het voertuig

Op afstand starten

Alarm inschakelen
Druk 1 keer op
om het alarm in te schakelen. Het systeem staat nu in de geluid en licht modus. Dit
betekend dat als het alarm af gaat, de knipperlichten zullen knipperen en de sirene zal gaan piepen.
Als het alarm binnen 5 seconden nog een keer afgaat zullen de knipperlichten knipperen, de sirene zal
afgaan en de startonderbreker zal worden ingeschakeld.
Stil het alarm inschakelen
Druk 2 keer op de
zodat het alarm in de stille modus zal gaan. Dit betekent dat als het alarm afgaat,
de knipperlichten 5 keer zullen knipperen, maar de sirene zal geen geluid maken. Als het alarm binnen
5 seconden nog een keer af gaat zullen de knipperlichten 15 keer knipperen en de startonderbreker zal
worden ingeschakeld.
Waarschuwing
Als het alarm is ingeschakeld en iemand doet een sleutel in het contact zal het alarm afgaan. De knipperlichten zullen knipperen, de sirene zal afgaan en de startonderbreker zal worden ingeschakeld. Druk
om het systeem uit te schakelen.
op de
Lokaliseren
Druk op
om deze functie in te schakelen. De knipperlichten zullen 8 keer knipperen en de sirene zal 8
keer piepen. Op deze mannier kunt u de motor snel terugvinden.
Hoognodig inhalen
Wanneer u heel erg veel haast heeft kunt u deze functie gebruiken. Druk op de , de sirene zal 8 keer
piepen en de knipperlichten zullen knipperen. Druk op de  om deze functie te stoppen.
Opmerking: gebruik dit alleen in de allerhoogste nood.
Anti diefstal
Wanneer uw motor wordt gestolen en de motor is nog binnen het bereik van de handzender, kunt u
de
indrukken om de motor uit te schakelen. Het alarm zal in 3 seconden worden ingeschakeld. De
sirene zal afgaan en de knipperlichten zullen hevig knipperen. Op dit moment zal de startonderbreker
worden ingeschakeld. Op deze mannier zal de dief bang worden en de medeweggebruikers kunnen u helpen om uw motor terug te krijgen.
Motor op afstand starten
Druk binnen 3 seconden 2 keer op de  om de motor op afstand te starten.
Op afstand de motor uitschakelen
Druk op de
om de motor uit te schakelen, in 2 seconden zal het alarm ingeschakeld worden.
Opmerking: Dit is gevaarlijk voor uzelf, doe dit alleen als de motor stilstaat.
Herinnering alarm inschakelen
Wanneer u de motor uitschakelt en de sleutel uit het contact haalt. Zal de sirene 3 keer piepen als u
binnen 3 seconden het alarm niet inschakelt.
Hulp roepen
Wanneer het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld, druk 2 keer binnen 3 seconden op de , de sirene
zal 20 seconden afgaan, de knipperlichten zullen knipperen en de startonderbreker is ingeschakeld.
Nieuwe code leren
Als het alarm is uitgeschakeld, steek de sleutel in het contact en zet hem 8 keer op ACC ON – ACC OFF
en eindig op ACC ON, wanneer de knipperlichten knipperen, moet u een willekeurige knop op de handzender indrukken. Nu zal de sirene 1 keer piepen en de knipperlichten zullen uitgaan. Dit betekent dat
de handzender is ingeschakeld.
Dit kunt u herhalen tot maximaal 4 handzenders. Als u een 5e handzender instelt zal de 1e code uit het
systeem verwijderd worden.

www.autostyle.nl

handleiding
Handleiding Motor-alarm LF-M010A
Geheugen van het systeem
A. Als het alarm aan staat en de stroomtoevoer word onderbroken dan zal het systeem zichzelf weer
inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer word ingeschakeld.
B. A
 ls het alarm uit staat en de stroomtoevoer word onderbroken dan zal het systeem zichzelf niet inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer word ingeschakeld.
C. A
 ls het alarm in Anti diefstal modus staat en de stroomtoevoer word onderbroken dan zal het systeem
de Anti diefstal modus weer inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer word ingeschakeld.
LET OP
* L
 aat de afstandbediening niet in contact komen met water, laat hem niet vallen en houdt hemuit de
buurt van hoge temperaturen.
* W
 anneer de LED indicator op de handzender niet meer aangaat terwijl u een knop indrukt moet u de
batterij vervangen. Dit zal betekenen dat de batterij leeg is.
* Nadat je de motor hebt geparkeerd vergeet dan niet het alarm er op te zetten.
* Voordat je de motor start eerst het alarm uitzetten.
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