handleiding
INSTALLATIE EN BEDIENING HANDLEIDING TE 2710
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
Knop

Functie

Wanneer?

1

a.

Alarm activeren en deuren vergrendelen
b. Voertuig zoekfunctie met geluid
c. Tijdelijke stop van de sirene
d. Deuren vergrendelen

Alarm is gedeactiveerd
Alarm wordt geactiveerd
De sirene chirpt
Tijdens het rijden

1g
 edurende 2 sec.
ingedrukt

Ramen sluiten

Altijd

2

a. Alarm deactiveren
b. Deuren ontgrendelen
c. Stoppen van de sirene

Alarm wordt geactiveerd
Tijdens het rijden
De sirene chirpt

2g
 edurende 2 sec.
ingedrukt

2e ontgrendeling

Alarm is gedeactiveerd

3

a. Kofferbak openen
b. Motor starten (nvt)

Auto is van contact af
Auto is van contact af

4

a. Alarm stil activeren
b. Voertuig zoekfunctie zonder geluid

Alarm is gedeactiveerd
Alarm is geactiveerd

4g
 edurende 2 sec.
ingedrukt

a. Anti Car-Hijacking geactiveerd
b. Anti Car-Hijacking gedeactiveerd

Tijdens het rijden
Tijdens Anti-Carhijacking

1+2

Paniekfunctie

Altijd

Bediening:

1
2
• Handzender opnieuw inleren:
a.	Nadat de auto op contact gezet is, druk 10x op de valet schakelaar binnen 8 seconden. 3
4
De sirene zal 3x chirpen om aan te geven dat de inleerprocedure actief is.
b.	Druk op een willekeurige knop van de handzender binnen 8 seconden. Als er na 8 seconden geen knop ingedrukt wordt en de auto wordt van contact gezet, zal de inleerprocedure afgesloten worden.
c.	De sirene zal 1x chirpen wanneer er een knop is ingedrukt om aan te geven dat de handzender ingeleerd is. Wanneer er een tweede handzender ingeleerd wordt, zal de sirene 2x chirpen.
d. A
 ls er een nieuwe handzender ingeleerd moet worden, moeten alle bestaande handzenders ook opnieuw ingeleerd
worden.
e. Er kunnen maximaal 4 handzenders ingeleerd worden.
• Alarm activeren:
a. Druk op knop nr. 1
b. De sirene zal chirpen of niet chirpen (instelbaar).
c. De knipperlichten zullen 1x knipperen.
d. De deuren zullen vergrendeld worden met een puls van 0.5 of 3.5 seconden (instelbaar).
e.	De status LED zal langzaam knipperen. Als er nog een deur open is, of niet goed gesloten is, zal de sirene 5x
chirpen en de status LED zal snel knipperen.
f.	De startonderbreker zal ingeschakeld worden (mits gemonteerd).
g.	Na 3 seconden is het alarm geactiveerd. Alle sensoren zijn dan actief. Als het alarm afgaat binnen die 3 seconden,
zal de sirene 3x chirpen en zal de sirene constant chirpen na die 3 seconden.
h.	De ramen kunnen gesloten worden terwijl het alarm geactiveerd wordt. (mits er een raamsluitmodule gemonteerd
is). Houdt knop 1 voor 2 seconden ingedrukt als het alarm nog niet geactiveerd is. Het raam zal omhoog gaan tot
de knop weer losgelaten wordt.
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• Alarm deactiveren
a. Druk op knop nr. 2.
b. De sirene zal chirpen of niet chirpen (instelbaar).
c. De knipperlichten zullen 3x knipperen, of 4x ten teken dat het alarm geactiveerd is.
d. De deuren zullen ontgrendeld worden met een puls van 0.5 of 3.5 seconden (instelbaar).
e. De status LED is uit en de startonderbreker zal uitgeschakeld worden (mits gemonteerd).
• Stil activeren:
a. Druk op knop nr. 4.
b. De knipperlichten zullen 1x knipperen.
c. De deuren zullen vergrendeld worden met een puls van 0.5 of 3.5 seconden (instelbaar).
d.	De status LED zal langzaam knipperen. Als er nog een deur open is, of niet goed
1
gesloten is, zal de sirene 5x chirpen en de status LED zal snel knipperen.
e. De startonderbreker zal ingeschakeld worden (mits gemonteerd).
3
f.	Na 3 seconden is het alarm geactiveerd. Alle sensoren zijn dan actief. Als het alarm
afgaat binnen die 3 seconden, zal de sirene 3x chirpen en zal de sirene constant chirpen
na die 3 seconden.

2
4

• Automatisch deuren ontgrendelen:
Wanneer de auto van contact naar contact af gezet wordt zullen de deuren automatisch ontgrendelen. (jumper 2)
• Automatisch deuren vergrendelen:
Wanneer de auto van contact af naar contact gezet wordt, zullen de deuren na 4 seconden vergrendelen. (jumper
2)
• Valet modus:
a. Zet de auto op contact en binnen 8 seconden moet de valet schakelaar 3 seconden ingedrukt worden.
b. De status LED zal constant branden na 8 seconden of sluit af door de auto van contact te zetten.
c. In valet modus: de sirene zal 2x chirpen en de knipperlichten zullen 2x knipperen.
d.	Valet modus beëindigen: zet de auto op contact en hou de valet schakelaar 3 seconden ingedrukt. De status LED
zal uit gaan na 8 seconden of zet de auto van contact af.
• Paniekfunctie:
a. Druk tegelijk op knop nr.1 en nr. 2. De sirene zal chirpen en de knipperlichten zullen 30 seconden knipperen.
b. Druk op knop nr. 1 of nr. 2 om de paniekfunctie te beëindigen.
• Voertuig zoekfunctie:
a. Het alarm is geactiveerd.
b. Druk op knop nr. 1: sirene zal 1x chirpen en de knipperlichten zullen 10 seconden knipperen.
c. Druk op knop nr. 4: het alarm is in stille modus; alleen de knipperlichten zullen 10 seconden knipperen.
d. Druk op knop nr. 2 om de voertuig zoekfunctie te beëindigen.
• Anti Car-Hijacking:
a.	Wanneer de auto op contact staat, druk dan langer dan 2 seconden op knop nr. 4 en de knipperlichten zullen 2x
knipperen.
b. Na 60 seconden zal de sirene 15 seconden chirpen.
c.	De sirene zal dan harder chirpen en de knipperlichten zullen 60 seconden knipperen en de startonderbreker
wordt ingeschakeld (mits gemonteerd).
d. Als na bovenstaande 60 seconden de auto weer op contact gezet wordt, zal bovenstaande procedure herhaald
worden.
• 2-stage schoksensor:
a.	Als de schoksensor een kleine schok detecteert, zal de sirene 5x chirpen. Als de weer gebeurd binnen 8 seconden zal de sirene chirpen en zullen de knipperlichten 30 seconden knipperen.
b.	Als de schoksensor een grote schok detecteert, zal de sirene chirpen en de knipperlichten zullen 30 seconden knipperen.
• Kofferbak open:
a. Druk op knop nr. 3 (negatieve puls van 0.5 sec; 300mA) om de kofferbak te openen.
b.	Als het alarm geactiveerd is en de kofferbak wordt geopend, zullen de sensoren tijdelijk uitgeschakeld worden.
Deze zijn 4 seconden na het sluiten van de kofferbak weer actief.
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• Deuren vergrendelen of ontgrendelen tijdens rijden:
a. Tijdens het rijden: druk op knop nr. 1 om de deuren te vergrendelen.
b. Tijdens het rijden: druk op knop nr. 2 om de deuren te ontgrendelen.
• Automatische reactivatie + hersluiting:
Nadat het alarm gedeactiveerd is, zal het alarm automatisch weer geactiveerd worden
als er geen deur geopend wordt, of de auto op contact gezet wordt. (jumper 5)
• Automatische reactivatie na sluiten laatste deur:
a.	Zet de auto van contact af en sluit de laatste deur. Het alarm wordt automatisch weer
geactiveerd na 30 seconden.
b.	Als er nog een deur open staat na die 30 seconden zal het alarm de activatie uitstellen
nadat de laatste deur gesloten is. (jumper 5)

1

2

3

4

• Geheugenfunctie:
Het systeem zal het geheugen bewaren, ook als de stroom afgesneden wordt.
• Jumper selectie:
Let op! Voordat er een jumper verwijderd of geplaatst wordt, moet de stroomtoevoer verwijderd worden. Wanneer
de jumper geplaatst of verwijderd is, moet de stroomtoevoer weer aangesloten worden. Alleen dan kan de nieuwe
instelling van kracht worden!
• Jumper 1: Openen / sluiten puls
Aan: 0.5 sec
Uit: 3.5 sec
• Jumper 2:	Deuren vergrendelen als de auto op contact staat
Aan:	contact aan naar uit; deuren vergrendelen na 4 seconden.
Uit:	contact uit naar aan; de deuren zullen niet vergrendelen
• Jumper 3: Stil activeren /
deactiveren
Aan:	activeren / deactiveren met
sirene chirp
Uit:	activeren / deactiveren zonder
sirene chirp

Rood (dun)
Zwart
Geel
Roze
Rood (DIK)
Oranje
Geel
Lichtblauw
Grijs
Zwart/Wit
Paars
Rood/Zwart
Zwart/Geel
Blauw/Wit

JP1

JP5

• Jumper 4: Anti-Car-hijacking
Aan:	volg procedure om anti-carhijacking
te activeren
Uit: anti-carhijacking gedeactiveerd
• Jumper 5:
Aan:	dubbele hersluiting / reactivatie
geactiveerd
Uit:	dubbele hersluiting / reactivatie
gedeactiveerd

Groen/Rood
Groen/Wit
Groen/Geel
Blauw/Roze
Blauw/Wit
Blauw/Geel
Antenne

Schoksensor
Valet knop
LED indicator
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+12V constant
Massa Knipperlicht +
ACC ON (Contact stroon)
Lamp pulse +/Sirene +
Knipperlicht +
Positieve deurschakeling
Centrale deurschakeling
Negatieve deurschakeling
Kofferklep output
Kofferklep open
Startonderbreker
Motorkap output

Naar
deurvergrendeling
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KNOP

(2 Sec.)
(2 Sec.)

-

FUNCTIE
Activeren (vergrendelen)
Disarm (ontgrendelen)
Vergrendelen
Ontgrendelen
Kofferbak openen
Voertuig zoekfunctie met geluid
2-Stage ontgrendelen tijdens deactivatie
Anti Hi-jack activatie
Alarm stil activeren
Voertuig zoekfunctie zonder geluid
Paniekfunctie

BIJSCHRIFT
Contact af
Contact af
Contact aan
Contact aan
Contact af
Alarm is geactiveerd
Gedeactiveerd
Contact aan
Alarm is gedeactiveerd
Alarm is geactiveerd
Altijd

2-Way LED Handzender bediening:
1) Alarm activeren met chirp
a) Druk 1x op
b) Als de handzender het signaal ontvangen heeft zal deze 1x chirpen.
2) Alarm deactiveren
a) Druk 1x op .
b) Als de handzender het signaal ontvangen heeft zal deze 2x chirpen.

1

2

3

4

3) Vergrendelen
a) Druk 1x op
terwijl de auto op contact staat.
b) Als de handzender het signaal ontvangen heeft, kunnen de deuren vergrendeld worden.
4) Ontgrendelen
a) Druk 1x op
terwijl de auto op contact staat.
b) Als de handzender het signaal ontvangen heeft, kunnen de deuren ontgrendeld worden en de handzender zal 2x
chirpen.
5) Paniekfunctie
a) Druk 1x tegelijk op
en
(auto staat niet op contact).
b) De sirene zal chirpen en de knipperlichten zullen 30 seconden knipperen.
6) Anti Hi-jack
a) Druk 1x voor 2 seconden op
(alarm is gedeactiveerd en de auto staat op contact).
b) Nadat de handzender het signaal ontvangen heeft zal deze 2x chirpen.
7) Schoksensor
a) Als de schoksensor een kleine schok detecteert, zal de sirene 10 seconden piepen.
b) Als de schoksensor een grote schok detecteert, zal de sirene 10 seconden chirpen.
8) Alarm gaat af door geopende kofferbak
De sirene zal 10 seconden een waarschuwing geluid geven.
9) Alarm gaat af door geopende motorkap
De sirene zal 10 seconden een waarschuwing geluid geven.
10) Alarm gaat af door een geopende deur
De sirene zal 10 seconden een waarschuwing geluid geven.
11) Alarm gaat af doordat de auto op contact gezet wordt
De sirene zal 10 seconden een waarschuwing geluid geven.
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