handleiding
autoalarm X3 met afstandsbediening

manual
car alarm x3 with remote control

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

Read this before starting the installation!

X3 Snoerloze Aanstekerplug Sensor D.I.Y Alarm

X3 Wireless Lighter Sensor D.I.Y. Alarm

1. Inhoud:
1 passende aanstekerplug snoerloze sensor, (detecteert het
volgende: open deuren, open kofferbak, gebroken ruiten & grote
schokken), 1 module, 2 zenders.

1. Including:
1 lighter shape wireless sensor (can detect door open, trunk
open, glass broken & big shocking), 1 module, 2-pc transmitter

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

(2) Kleine knop van de zender:
- Indien de zender met een 2e knop is uitgerust, druk dan op
deze knop (kleine), en houdt deze 2 seconden vast. Hiermee kan
de paniek functie worden ingeschakeld.

2. Installatie:
a. Schroef de Sirene op een plek onder de motorkap. Sluit de
rode en zwarte draad van de sirene aan op de accu.
Zorg ervoor dat de sirene iets naar beneden wordt gemonteerd,
zodat er minder kans is dat er water in komt. Zorg er tevens
voor dat de sirene niet te dicht bij een hittebron of motor wordt
gemonteerd.
b. Draai de schakelaar van de sensor naar de ON positie. Deze
kunt u dan in de 12 volts aanstekerplug pluggen, zodat de sensor
zich kan opladen. LET OP. De sensor laad zich alleen op wanneer
de motor draait.
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Gevoeligheid instellen

3. Werking:
(1) Grote knop van zender, (Vergrendelen & Ontgrendelen)
a. Door 1x op deze knop te drukken kunt u het systeem vergrendelen, (systeem zal 1x piepen). Door een 2e keer op de knop
te drukken kunt u het systeem ontgrendelen, (systeem zal 2x
piepen). Piept het systeem 4x dan is er tussentijds een schok
geweest. U zult bovenstaande stappen dan nogmaals moeten
herhalen.

- Druk 1x op de kleine knop en daarna op de grote knop om het
systeem met een zachte piep te vergrendelen of te ontgrendelen.

Indien 1 van bovenstaande delen niet goed aangesloten zijn, of
als er een schok plaatsvindt, zal het systeem 3x 30 seconden
piepen. Door 1x op de grote knop te drukken zal het piepen
stoppen. Door nogmaals op de knop te drukken zal het systeem
tevens ontgrendeld worden.

4 Optie schoksensor en stroom blokkadesensor
a. Nadat u het systeem beveiligd heeft dient u binnen 8 seconden
tegelijkertijd op knop 1&2 te drukken. De sirene zal dan 7x piepen om aan te geven dat u zich in het menu bevindt.
b. Druk nu 1x op knop 2. Er zijn 4 verschillende menu’s.
Hieronder staat waaruit u kunt kiezen:
• Mode 1 (1x piepen): Alleen schoksensor
• Mode 2 (2x piepen): Alleen stroom blokkadesensor
• Mode 3 (3x piepen): Schoksensor en stroom blokkadesensor
• Mode 4 (4x piepen): Uitgeschakeld.
c. Wanneer u het gewenste menu hebt geselecteerd dient u op
knop 1 te drukken om dit op te slaan en het menu te verlaten.

b. Nabijheid functie, (Automatisch ontgrendelen bij nadering van
uw auto en automatisch vergrendelen bij het verlaten van de
auto).
- Druk op de grote knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt,
totdat het LED lampje 4x knippert. Het LED lampje zal nu elke
2-3 seconden knipperen om aan te geven dat het systeem in
werking is.
Dus wanneer u binnen het bereik van de ontvanger komt zal het
systeem automatisch ontgrendeld worden. (Dit wordt aangegeven
doordat het systeem dan 2x piept.
Indien u weer buiten het bereik van de ontvanger komt zal het
systeem na 30 seconden weer vergrendeld worden.
- Indien de zender al eerder op de nabijheid functie is gezet,
houdt dan de knop op de zender voor 2 seconden ingedrukt totdat het LED lampje uitgaat. Druk hierna 2x op de zender.
Het LED lampje zal 3x knipperen en daarna uitgaan.

5 Schok sensor reactie gevoeligheid set-up.
(Alleen mogelijk wanneer schoksensor ingeschakeld).
a. Druk binnen 8 seconden nadat het systeem is ontgrendeld
tegelijkertijd op knop 1&2. De sirene zal 5x piepen om aan te
geven dat u zich nu in het menu bevindt.
b. Druk 1x op knop 2 (kleine knop). De sirene zal piepen naar de
hoogte van de gekozen gevoeligheid. Er zijn in totaal 8 niveaus.
Dus wanneer de sirene 3x piept, staat de gevoeligheid op niveau
3, enzovoort.
c. Gedurende u het niveau bepaalt kunt u tegen het voertuig
duwen. De sirene zal 1x piepen wanneer het systeem geactiveerd
wordt. Druk nu op knop 1 om dit niveau vast te leggen en het
menu te sluiten. Indien u op knop 2 drukt zal het systeem naar
een hoger niveau schakelen.
d. Vanaf de fabriek is de stroom blokkadesensor op ON gezet. De
schoksensor gevoeligheid staat op niveau 4.

c. Zender & Aanstekerplug sensor code inlezen:
Nadat u de witte draad hebt aangesloten, (wordt gebruikt voor
het code inlezen), dient u binnen 8 seconden de sensor te activeren. Dit kan doormiddel van het ernaar toe blazen of door 1x
op de knop van de zender te drukken. Elke keer dat een code
ingelezen wordt zal het systeem piepen naar de hoeveelheid
codes die ingelezen worden. Er kunnen maximaal 4 codes ingelezen worden.

Indien er gedurende 20 seconden op geen van beide knoppen
gedrukt wordt wanneer u zich in het menu bevindt, zal deze automatisch overschakelen naar de ontgrendelde mode.

Sluit u alle deuren, ramen en achterklep voordat u het systeem
inschakelt. Indien dit niet het geval is zal het systeem niet worden
ingeschakeld.
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AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!

2. Installation:
a. Screw the siren in the hood and connect the siren red & black
wires to battery +12 volt & ground each.
Please keep the siren a little downward to avoid the water goes
in. Do not install the siren too near the engine or high temperature area.
ATTN: 1. Keep the small black antenna wire straight & away
from the steel as can to have longer range.
2. The X3 only suit for the vehicle that come with good sealing of
door & trunk when closed.
b. Turn the switch on the lighter sensor to On position, then
plug into the 12 volt lighter socket for charging when ignition
key is On.
3. Operation:
(1) 1st (Big) Button of Transmitter: Arm/Disarm

a. Press this button once can arm the system (will chirp once) or
disarm the system (will chirp twice or chirp 4 times if triggered
before). Please close all the doors & trunk well before arm the
system, otherwise the system will not be triggered.
The siren will sound 3 times 30 seconds for any door open/
trunk open/ glass broker/ big shocking when armed.
Press this button once can stop the sounding if siren is triggered
and system will still keep armed, must press button once again
to disarm the system. Remark: The lighter sensor can be hided
in the glove box or inside of car where still can detect the air flow
when door of trunk is open (when not in charging) that still can
be triggered if all the doors & trunk closed well when armed.
b. Proximity Function (Automatic disarm when approaching the
car and automatic arm when left the car)
l Press & hold this button over 2 seconds until the LED flash 4
times then Off that show the transmitter will transmit the code
(LED will flash when transmitting) every 2~3 seconds.
So when you approach the car, the system will chirp twice and
automatic disarm the system if the codes are correct. And will
automatic arm the system 30 seconds after left the car (over
the receiving range).
l Still can press this button to arm the system even within the
range, and will be automatic disarmed when left the receiving
range then approaching the car again. Or press this button to
disarm the system within the range, and will automatic arm the
system 30 seconds after left the car receiving range.
l If the transmitter set to proximity (Automatic) function before,
press & hold the transmitter button over 2 seconds until the
LED is Off, then press the transmitter twice, the LED will flash 3
times to show the proximity function is Off (transmitter LED will
not flash every 2~3 seconds).
c. Transmitter & Lighter Sensor Code-Learning:
Within the 8 seconds after connected the white wire(code learning wire) to ground once, trigger the lighter sensor (toward the
sensor blowing by mouth if sensor switch is on, or switch on the
sensor from off) or press the transmitter button once can learn
the sensor or transmitter code into the siren. Will chirp once if
1st code is learned, chirp twice for 2nd code and so on, max.
total 4 sets code can be learned.
Suggest to learn all the lighter sensor & transmitter codes into
the siren if to do the code-learning.
The code-learning will be end immediately after the last set 4th
code learned.

(2) Small 2nd Button of Transmitter:
l If the transmitter comes with 2nd button, press & hold the
2nd(small) button over 2 second will trigger the siren sounding
10 seconds for PANIC function.

On

Off

Sensitivity adjust

l Press the 2nd button once then press the 1st (big) button
again can arm or disarm the system with small chirp.
4. Option Shock Sensor and Voltage Drop Sensor
a. Within 8 seconds after arm the system, press button 1 &
2 at the same time, the siren will chirp 7 times to show the
system as in sensor setting mode.
b. Press button 2 once, The siren will chirp accordingly for confirmation sensor setting, total four mode. For example, the one
chirp indicating the mode 1.
• Mode 1 (1 chirp): Only shock sensor
• Mode 2 (2 chirps): Only voltage drop sensor
• Mode 3 (3 chirps): Shock sensor and Voltage drop sensor
• Mode 4 (4 chirps): OFF
c. Once you get the desired mode, just press button 1 to record
and exit.
5. Shock Sensor Trigger Sensitivity Setting
(only available when shock sensor enabled)
a. Within 8 seconds after disarming the system, press button
1&2 at the same time, the siren will chirp 5 times to show the
system as in shock sensor trigger sensitivity setting mode.
b. Press button 2 once, The siren will chirp accordingly for
confirmation the level setting , total 8 levels of shock trigger
sensitivity. For example, the one chirp indicating the level 1.Level
8 is highest sensitivity.
c. While setting the shock trigger sensitivity, knock the vehicle,
the siren will chirp once when the shock sensor can trigger the
alarm. Then press button 1, the system will exit setting mode.
And if you press button 2, system will shift to other level of trigger sensitivity setting. Once you get the desired shock trigger
sensitivity, just press button 1 to record and exit shock sensor
trigger sensitivity setting.
d. Voltage Drop Sensor factory preset at ON mode, Shock
Sensor factory preset at 4 level.
During system setting mode, if no button is pressed over 20
seconds, the system will automatically return to the disarmed
mode.
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