
Pauze alarm
Wanneer het alarm afgaat, kunt u op de of de van de handzender drukken om het alarm te
stoppen. Het alarm zal nu terug gaan in de vorige instelling.
Alarm uitschakelen zonder handzender
Wanneer u de handzender kwijt bent, de batterij leeg is of de handzender is kapot. Kunt u de deu-
ren openen met de sleutel, nu zal het alarm afgaan, om het alarm uit te schakelen moet u de rem
ingedrukt houden en de sleutel 10 keer op contact zetten. (ACC OFF » ACC ON » ACC OFF » etc.
etc.)
Geheugen alarm
Wanneer het alarm is afgegaan doordat de auto is geraakt, en u schakelt het alarm uit, zal de sire-
ne 2 keer piepen en de LED indicator zal om de 2 seconden 4 keer knipperen. Wanneer het alarm
is afgegaan doordat de deur is geopend, ACC ON of de rem, en u schakelt het alarm uit, zal de sire-
ne 4 keer piepen en de LED indicator zal blijven knipperen.
(De sirene zal geen geluid maken als u het alarm in stil alarm heeft ingeschakeld)

Accessoires functies

Tijd instellen
Druk 1 seconde tegelijk op de en de om in de instelmodus te komen.
Druk op de om te wisselen tussen de opties. Druk op de om de tijd in te
stellen. Houd de en de om de instellingen op te slaan. De handzender zal
1 keer piepen ter bevestiging.
Achtergrond licht
Druk 1 keer op de en de om de achtergrond van de handzender op te lichten.
Alarm herinnering
Met Jumper 4 op de hoofdunit kunt u instellen of het alarm zichzelf zal inschakelen wanneer u de
sleutel uit het contact haalt na het rijden. Wanneer u deze functie inschakelt zal na een minuut het
alarm zichzelf inschakelen. Wanneer u deze functie uitschakelt zal het alarm zichzelf niet inscha-
kelen. Na 10 seconden zal het systeem u wel herinneren dat u het alarm nog niet heeft ingescha-
keld.
Automatisch op slot
Wanneer u Jumper 4 heeft ingesteld op automatisch alarm inschakelen, en u heeft Jumper 2 inge-
steld op automatisch op slot zal het systeem, na 1 minuut,  het alarm inschakelen en tegelijk de deu-
ren op slot doen.
Wanneer u Jumper 4 heeft ingesteld op automatisch alarm inschakelen, en u heeft Jumper 2 inge-
steld op niet automatisch op slot zal het systeem, na 1 minuut,  het alarm inschakelen, de deuren
zullen nu niet op slot gaan.
Deurvergrendeling
Tijdens het rijden kunt u de deuren vergrendelen. Dit doet u door tijdens het rijden op de te druk-
ken. De deuren zullen nu op slot gaan en het alarm blijft uitgeschakeld.
Wanneer u de sleutel op contact (ACC ON) zet en na 15 seconden op de rem drukt zullen de deu-
ren op slot gaan. Om de deuren weer te openen kunt u op de drukken of de sleutel van het con-
tact halen (ACC OFF)

Code leren
Houd de code leer knop ingedrukt.
De LED indicator zal nu oplichten.
Druk nu op een willekeurige knop op
de handzender, de LED indicator zal
nu 2 keer knipperen en de sirene zal 2
keer piepen. De handzender zal nu
reageren met een muziekje. Dit bete-
kent dat de handzender nu is inge-
steld. Druk nu op een willekeurige
knop op de 2e handzender. De LED indicator zal nu 4 keer knipperen en de sirene zal 4 keer pie-
pen. De handzender zal reageren met een muziekje. Het instellen van de handzenders is nu voltooid

Functie kiezen op de hoofdunit

De microwave sensor kan worden ingeschakeld door het alarm in te schakelen en dan nogmaals op
de of de te drukken.
Opmerking: Wanneer het regent kan de microwave sensor dit ook waarnemen. Als dit gebeurt, advi-
seren wij u om de microwave sensor niet in te schakelen.
Schoksensor
Wanneer het alarm is ingeschakeld en de auto
word geraakt zal de schoksensor dit waarne-
men. Het alarm zal 5 keer piepen, de starton-
derbreker wordt ingeschakeld en de knipper-
lichten zullen knipperen. De handzender zal 5
keer piepen en 1 keer trillen. Het icoontje van
de schoksensor zal oplichten. Wanneer de
schoksensor binnen 15 seconden nogmaals
een beweging waarneemt zal het alarm 30 seconden afgaan en de knipperlichten zullen knipperen.
De handzender zal 30 seconden piepen en 8 keer trillen. Wanneer het alarm stil is ingeschakeld zal
de sirene geen geluid maken.
LED indicator
Als het alarm is ingeschakeld zal de LED indicator om de 2 seconde 1 keer
knipperen. Als het alarm is afgaat door een schok zal de LED indicator con-
stant knipperen terwijl het alarm afgaat. Daarna zal de LED indicator om de
2 seconden 4 keer knipperen totdat de sleutel op contact is gezet (ACC ON)
Wanneer het alarm is afgegaan doordat de deur is open gedaan, de rem is inge-
drukt of doordat de sleutel op ACC ON is gezet zal de LED indicator constant blijven knipperen
totdat het alarm is uitgeschakeld en de sleutel op contact is gezet.
Open deur alarm
Wanneer het alarm is ingeschakeld en de deur
word geopend zal het alarm 30 seconden
afgaan en de knipperlichten zullen knipperen.
Op dit moment zal de startonderbreker worden
ingeschakeld. De handzender zal 30 seconden
lang gaan piepen en 8 keer trillen. Het icoon-
tje van de zijdeur zal gaan knipperen.

Contact alarm
Wanneer het alarm is ingeschakeld en
de sleutel wordt op contact gezet
(ACC ON) zal het alarm 30 seconden
afgaan en de knipperlichten zullen
knipperen. Op dit moment zal de start-
onderbreker worden ingeschakeld. De

handzender zal 30 seconden piepen en 8 keer trillen. Het icoontje van de uitlaat zal gaan knipperen.
Overig alarm
Wanneer het alarm is ingeschakeld en de rem wordt ingedrukt zal het alarm 30 seconden afgaan en
de knipperlichten zullen knipperen. Op dit moment zal de startonderbreker worden ingeschakeld.
De handzender zal 30 seconden piepen en 8 keer trillen. 

Alarm uitschakelen
Druk 1 keer op de om het alarm uit te schakelen. De deuren zullen ontgrendel worden, de knip-
perlichten zullen 2 keer knipperen en de sirene zal 2 keer piepen.
De handzender zal een geluidje maken en deze zal 2 keer knipperen en dan 5 seconden oplichten.
Het icoontje zal oplichten.
De sirene zal geen geluid maken als u het alarm in de stil alarm modus heeft ingeschakeld.
Zoekfunctie
1 keer op de om de zoekfunc-
tie te starten. De sirene zal 10
seconden piepen en de knipper-
lichten zullen 10 keer knipperen.
Druk 2 seconden op de om de
zoekfunctie te starten zonder dat
de sirene zal piepen. Druk op een
willekeurige knop om de zoek-
functie te starten.
Achterklep openen
Wanneer de motor uit staat, druk op de en om
de achterklep te openen. De handzender zal een
geluidje maken en het icoontje van de achterklep zal
5 seconden knipperen.
(deze functie kan alleen gebruikt worden als u een
achterklep motor heeft geïnstalleerd)
Anti diefstal modus
Druk tijdens het rijden 2 seconden op de om de anti
diefstal modus in te schakelen. De knipperlichten zullen
knipperen, de sirene zal af gaan, de LED indicator zal
gaan knipperen en na 20 seconden zal de motor worden
uitgeschakeld. Druk op de om deze functie te pauze-
ren.
Deur openen zonder knipperlichten
Als Jumper 3 op “door opening without flash lamp”
staat dan zullen de knipperlichten niet knipperen
wanneer u de deuren opent met de handzender.
Als Jumper 3 op “door opening with flash licht”
staat dan zullen de knipperlichten wel knipperen
wanneer u de deuren opent met de handzender.
(fabrieksinstelling is dat de knipperlichten wel zul-
len knipperen)

Alarm functies
Microwave sensor (optioneel)
Wanneer het alarm is ingeschakeld en de microwave sensor neemt 5
seconden lang een beweging waar zal de sirene 5 keer piepen, de starton-
derbreker zal worden ingeschakeld, de knipperlichten zullen knipperen.
De handzender zal 5 keer piepen en zal 1 keer trillen.
Wanneer het alarm stil is ingeschakeld zal de sirene geen geluid maken.
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Automatisch alarm inschakelen
Wanneer u het alarm uitschakelt en binnen 25 seconden niets doet (deuren openen) zal het systeem
weer ingeschakeld worden. De handzender zal piepen om de eigenaar te laten weten dat het sys-
teem weer is ingeschakeld.
Deuren niet goed dicht
Wanneer u het alarm inschakelt en er is
een deur niet goed gesloten zal het
alarm 3 keer piepen en de knipperlich-
ten zullen knipperen. De handzender
zal hier gelijk op reageren.
Bereik van de handzender
Wanneer de handzender geen signaal
kan ontvangen van de hoofdunit zal het
icoontje van het bereik geen streepjes
weergeven. Wanneer dit icoontje
1 streepje heeft, heeft de handzender
wel bereik, maar het kan zijn dat deze nu niet goed reageert.
Stroom uitschakeling
Wanneer de stroom is uitgeschakeld op de hoofdunit, zal het systeem, wanneer er wel weer stroom
is, zichzelf weer inschakelen in de functie waar hij op stond voordat de stroom werd uitgeschakeld.
Raam sluiting
Wanneer u het alarm inschakelt zullen de ramen automatisch slui-
ten. (Dit kan alleen wanneer u elektrische ramen heeft en deze
heeft aangesloten)
Elektrische of pneumatische deurvergrendeling
Wanneer u een elektrische deurvergrendeling heeft, moet u Jumper
1 op de “electrical locking” positie zetten. Wanneer u een pneumatische deurvergendeling heeft,
moet u Jumper 1 op de “Pneumatic locking” positie zetten.
Uitleen modus
Wanneer u de auto uitleent en u wilt niet dat diegene (bijvoorbeeld bij een hotel) met het alarm sys-
teem bezig gaat. Kunt u deze functie instellen. Dit doet u door de sleutel op contact (ACC ON) te
zetten en de 3 seconden inhoud. De LED indicator zal nu blijven branden, druk nu 1 keer op de

(mute knop). De sirene zal nu piepen om te laten horen dat het systeem nu in deze modus staat. 
In deze functie kan via de handzender alleen de deuren en de achterklep open en dicht gedaan wor-
den. Zet de sleutel op contact (ACC ON) en druk 2 seconden op de om deze functie weer uit
te schakelen.
Muziek herinnering
Wanneer er niets gebeurt als u een knop op de handzender indrukt zal de handzender een geluidje
afspelen. Dit betekent dat deze probeert om contact te maken met de hoofdunit.
Handzender opladen
Steek de oplader in de sigarettenaansteker opening. Sluit nu de oplader aan op de handzender.
Om te kunnen opladen moet de sleutel wel op contact (ACC ON) staan. Anders krijgt deze geen
stroom. De controle lamp op de oplader zal groen oplichten als de batterij is opgeladen.
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Probleem op lossen

De sirene blijft afgaan wanneer de installatie voltooid is.
Oplossing:
– Kijk de aansluitingen van de bedrading goed na.
– Kijk of de zekering in de hoofd unit is doorgebrand. 
– Kijk of de handzenders goed zijn ingesteld met de “code leer” modus.

Nadat het alarm is uitgeschakeld knipperen de knipperlichten niet. Of als de deur is open
gebroken zonder dat het alarm is afgegaan terwijl het alarm is ingeschakeld.
Oplossing:
– Kijk goed na of de bedrading op de deur goed is aangesloten
– Kijk of de bedrading naar de knipperlichten goed is aangesloten.

Het alarm gaat steeds af als er een auto langs rijd of iemand raakt de auto lichtjes aan.
Oplossing:
- stel de schoksensor minder gevoelig.

Wanneer ik het alarm inschakel gaan de deuren niet op slot.
Oplossing:
– Kijk of de bedrading naar de deurvergrendeling goed is aangesloten.
– Kijk of de zekering van de deurvergrendeling niet is doorgebrand.
– Voor meer info: raadpleeg uw installatie boekje van de deurvergrendeling.

De centrale deurvergrendeling werkt niet. Ik heb een pneumatische deurvergrendeling.
Oplossing:
– Kijk of de stand van de deurvergrendeling op de hoofdunit op Pneumatische deurvergrendeling

staat.
– Kijk de bedrading van de deurvergrendeling goed na.

De sirene werkt niet als het alarm af gaat.
Oplossing:
– Kijk of het alarm niet in “Stille modus” staat.
– Kijk de bedrading goed na van de sirene.

Wanneer het alarm wordt ingeschakeld gaat het alarm binnen 10 seconden af.
Oplossing:
– Kijk of de schok sensor goed is afgesteld.
– Kijk of de bedrading tussen de hoofdunit en de voetrem goed is aangesloten.

De microwave sensoren werken niet
Oplossing
– Kijk of de knoppen of 2 keer is ingedrukt wanneer het alarm is uitgeschakeld. De micro-

wave sensoren werken niet als 1 van deze 2 knoppen maar 1 keer is ingedrukt.

Ik heb slecht bereik op de handzender
Oplossing:
– Kijk of de hoofdunit op een juiste plaats is geïnstalleerd. (bekijk hiervoor de installatie handlei-

ding)
– Kijk of de aansluiting tussen de hoofdunit en de antenne goed is aangesloten.
– Kijk of er in de buurt geen antenne masten of hoge gebouwen staan. Deze kunnen effect hebben

op het bereik.
– Kijk of de batterij niet bijna leeg is. Als deze bijna leeg is zal dit het bereik beïnvloeden.

Kwaliteit garantie

Garantie kaart
De kwaliteit van dit product is gecontroleerd voordat het product bij de fabrikant voordat deze de
fabriek verliet, wat verzekerd van goede kwaliteit en werking onder normale omstandigheden.
Daarom geven wij u de garantie dat dit product van goede kwaliteit is, mocht het voorkomen dat
dit product toch mankementen bevat, zoals verkeerde productiefouten of slechte kwaliteit van
onderdelen, zal dit kosteloos gerepareerd worden. De garantie geldt echter voor 1 jaar na datum
van aankoop door de consument.
Beschadigingen door installatie fouten of verkeerd gebruik van het product worden niet vergoed.

Voertuig nummer:

Product nummer:

Productie datum:

Aankoop datum:

Opmerkingen

Goedgekeurd door dealer:
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Technische informatie

Frequentie: 433 - 434 MHZ
Geïnstalleerde mannier: FSK

Hoofdunit:
– Werk voltage: 12V ± 3V
– Statische stroom: ≤ 10mA (met schok sensor)
– Volume sirene: 110 – 120 dB

Handzender:
– Werk voltage: 3.2 – 4.2V
– Statische stroom: ≤ 35uA

Oplader:
– Werk voltage: 12V ± 3V
– Statische stroom: 10mA
– Oplaadstroom: 110mA ± 5mA

Belangrijke notitie’s

Dit systeem werkt door middel van een draadloos radio systeem. Hoge gebouwen of zendmasten
kunnen het bereik nadelig beïnvloeden.
Voordat u het systeem installeert moet u nakijken of u een pneumatische of een elektrische deur-
vergrendeling heeft. Vervolgens moet u dit instellen op de hoofdunit.
Maak de handzender niet nat en laat hem niet vallen. Dit is een elektronisch systeem waarbij deze
zeer gevoelig is.
Dit systeem is bedoeld voor beveiliging, afschrikken van dieven en het moeilijker maken van dief-
stal. Toch zou de eigenaar altijd op zijn hoede zijn voor dieven. Zeker als het alarm aangeeft dat er
iets mis is.
Deze handleiding bevat belangrijke informatie. Het is aanbevolen om deze eerst goed door te lezen
voordat u ergens aan begint.

Notitie’s voor de handzender
Laat de handzender niet vallen en ga er niet mee gooien. Bewaar hem niet op vochtige locaties.
Maak de handzender niet open. Ga geen veranderingen aan de handzender maken. Dit voorkomt
problemen die u misschien veroorzaakt.
Het bereik van de handzender kan worden beïnvloed door hoge elektrische frequenties, hoge tem-
peraturen, boven de 60 graden of lage temperaturen, beneden de 20 graden.
De batterij moet worden opgeladen als hij aangeeft dat hij bijna leeg is.

Hier ben ik! Hier ben ik!

Druk Houd
ingedrukt

De sirene zal 10 seconden
piepen Knipperlichten zullen

knipperen

Knippert 5 seconden

Druk

De 
handzetter
reageert als
de functie is
vooltooid

De sirene zal loeien en de knipper-
lichten knipperen

Druk      om te pauzeren

Houd        voor minstens 2 seconden in tij-
dens het rijden

Als de auto wordt
geraakt gaat het
alarm af

De sirene zal afgaan en
de knipperlichten zullen
knipperen

Pas op
alarm!

Als de deur wordt geopend

de voetrem wordt ingedrukt

Het alarm zal
30 seconden
afgaan

De handzetter zal
na 30 seconden
gepiept te hebben
gaan trillen

De icoontjes van
de koplampen en
de zijdeur zullen
knipperen

Als het alarm is ingescha-
keld zet de sleutel op
ACC on

De sirene zal 30 seconden
afgaan

De knipperlichten zullen knipperen

Als het alarm wordt ingeschakeld en de deur is niet dicht

Zal de sirene 3x piepen de knipperlichten zullen knipperen

Als de hoofdunit de sirene
niet kan bereiken

dan zal het bereik
icoontje zonder streep-
jes weergegeven zijn

Wanneer het bereikicoontje
1 of 2 streepjes heeft bete-
kend dit dat de handzetter
weinig bereik heeft

Houd de
leerknop
ingedrukt

De LED indica-
tor zal knippe-

ren

Druk op de willekeurige knop op
de handzetter. Na bevestiging kunt
u de handzetter instellen.

LED indicator
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Wanneer de batterij helemaal leeg is zal de handzender vanzelf uitgeschakeld worden.
Het zal ongeveer 1.5 uur duren om de handzender op te laden.
De handzender kan op ieder moment worden opgeladen.

De basis functies

Alarm inschakelen
Druk 1 keer op de om het alarm in te
schakelen. De LED indicator zal gaan
knipperen, de knipperlichten zullen
knipperen en de sirene zal 1 keer piepen.
De handzender zal een geluidje maken
en de icoontjes en zullen oplichten. Het icoontje van de zijdeur zal knipperen.
Druk nogmaals op de om de microwave sensor in te schakelen. De LED indicator zal knipperen,
de knipperlichten zullen 1 keer knipperen en de sirene zal 1 keer piepen.
De handzender zal een geluidje maken en de icoontjes en zullen oplichten. Het icoontje van
de zijdeur zal knipperen.
(Deze functie kan alleen gebruikt worden als u een microwave sensor heeft geïnstalleerd.
Stil alarm inschakelen
Druk 1 keer op de om het alarm stil
in te schakelen. De LED indicator zal
knipperen, de knipperlichten zullen 1
keer knipperen maar de sirene zal nu
geen geluid maken. De handzender zal
een geluidje maken en de icoontjes en

zullen oplichten. Het icoontje van de
zijdeur zal knipperen. Druk nogmaals
op de om de microwave sensor in te
schakelen. De LED indicator zal knippe-
ren, de knipperlichten zullen 1 keer knipperen. De sirene zal geen geluid maken.
De handzender zal een geluidje maken en de icoontjes en zullen oplichten. Het icoontje van
de zijdeur zal knipperen. (Deze functie kan alleen gebruikt worden als u een microwave sensor heeft
geïnstalleerd.)

Handleiding LC116S

Functie handzender

Op slot
Druk 1 keer op de om het alarm in te scha-
kelen. Druk nogmaals op de om de micro-
wave sensor in te schakelen. Druk tijdens het
rijden op de om de deuren op slot te doen.
Het alarm blijft uitgeschakeld.
Druk 2 seconden op de om de zoekfunctie te
starten.

Van slot
Druk 1 keer op de om het alarm uit te scha-
kelen. Houd de knop ingedrukt om de hand-
zender aan of uit te zetten. Druk tijdens het rijden op de om de deuren van het slot te halen. (het
alarm blijft uitgeschakeld)

Stil alarm
Druk 1 keer op de om het alarm stil in te schakelen.
Druk nu nog een keer op de om de microwave sensor stil in te schakelen. Druk 2 seconden op
de om de zoekfunctie zonder geluid te starten. Druk tijdens het rijden 2 seconden op de om
de anti diefstal modus in te schakelen.

+ Achterklep openen
Druk 1 seconden tegelijk op de en de om de achterklep te openen.

Icoon display

op slot van slot sirene aan sirene uit

klok knipperlichten 
knipperen

voertuig 
wordt 

bewogen
deur open

kofferklep
open

motor starten beweging 
gedetecteerd bereik

baterij status

Stroom in en uit schakelen

Handzender aan zetten
Houd de ingedrukt om de handzender in te schakelen. Zodra de handzender wordt ingescha-
keld zal deze een geluidje afspelen en alle icoontjes zullen knipperen. Daarna zal de handzender 2
keer trillen.

Let op!!! 
De handzender zal bij
lage batterijspanning
niet goed functioneren. 

Full power Less power Weak power Changed battery
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2

Handzender uitschakelen
Houd de ingedrukt om de handzender uit te schakelen. De handzender zal een geluidje maken
als deze wordt uitgeschakeld.
Stroom indicatie
De handzender heeft een icoontje op het scherm wat de status van de batterij weergeeft.
Met 3 streepjes heeft de handzender nog genoeg batterij.
Bij 1 streepje is de batterij bijna leeg.
Wanneer de batterij bijna leeg is zal de handzender een geluidje maken om aan te geven dat deze
moet worden opgeladen.

A. Inhoud
De inhoud van dit product is: Hoofdunit,
Schok sensor, LED indicator, Sirene,
Antenne, Motor uitschakel relais,
Microwave sensor (optioneel)

B. Specificaties
– Frequentie: 433-434MHz 
– Operatie voltage: 12V ± 3V
– Statische stroom: <10mA (met schok sensor)
– Volume sirene: 110-125dB
C. Optionele instellingen (optioneel)

Elektrische deurvergrendeling
Pneumatische deurvergrendeling
Knipperlichten
Geen knipperlichten
Automatisch alarm inschakeling aan
Automatisch alarm inschakeling uit
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Centrale deurvergrendeling installa-
tie diagram

– Als de auto een centrale deurver-
grendeling heeft. Moet u de negatie-
ve of de positieve diagram gebrui-
ken

– Als de auto wel een centrale deur-
vergrendeling heeft maar de
bestuurders kan heeft geen motor,
moet u een motor in de bestuurders-
kant installeren.

– U kunt kiezen tussen een pneumati-
sche of een elektrische deurvergren-
deling. Kies de juiste stand die over-
een komt met uw auto. Voor een
pneumatische deurvergrendeling
moet u diagram 5 gebruiken.

– Als de auto geen centrale deurver-
grendeling heeft moet u diagram 2
gebruiken.
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To LED indicator

Microwave sensor
(upgraded option)

autoramen sluiten

positieve deurschakeling

negatieve deurschakeling

startonderbreker

ACC

voetrem aansluiting

Shok sensor

Leer knop
Druk op de “code leer” knop op de hoofdunit. De LED 
indicator zal nu oplichten. Druk nu een willekeurige knop 
op de handzender. De LED indicator zal nu 2 keer 
knipperen en de handzender zal met een geluidje reageren. 
Dit betekend dat de handzender is geprogrammeerd. Druk 
nu binnen 8 seconden op een willekeurige knop op de 2e 
handzender. De LED indicator zal nu 4 keer knipperen en 
het alarm zal 4 keer piepen. De handzender zal met een 
geluidje reageren. Dit betekend dat de 2e handzender ook 
is geprogrammeerd. 

Antenne installatie
1. De installatie van de antenne moet op het raam gebeuren. Let er wel goed op dat u de antenne ongeveer 10 centimeter van het 
metaal plaatst. Het metaal kan het bereik van de antenne beïnvloeden.

Antenne

1
2

10 cm10 cm

J1

J2

J3

electrische schakeling

pneumatische schakeling

automatisch op slot – aan

automatisch op slot – uit

deur open, knipperlichten aan

deur open, knipperlichten uit

Schok sensor installatie 

instelling

LED lampje

Kofferklep aansluiting Trunk actuator

motor

+12Vrood/zwart (+)

Sirene aansluiting
roze

waterproof

LED indicator installatie

+12V

+12V

deur schakeling

blauw (–)

interieur verlichting

Positieve deurschakeling

Negatieve deurschakeling

blauw (–)

deur schakelinginterieur verlichting

Microwave sensor
– Installeer de sensor in het midden van de 
   voorstoelen. Zorg er wel voor dat er geen 
   metalen behuizing om de sensor komt.
– Wanneer het alarm in ingeschakeld en het regent
   hevig, kan de microwave sensor dit waarnemen
   en het alarm laten afgaan.

+
+-

instelling

gevoeligheid

LED

+12V

Startonderbreker

groen

+ –

groen

wit

geel (–)

startonderbreker

ACC aansluiting

OFF

ACC
ON

STR

Inside
circuit

wit (+)

+12V

Footbrake LED

oranje (+)

Footbrake

Voetrem aansluiting

6P

rood/zwart5A zekering
kofferklep

rood 15A zekering
12V battery

7,5A zekering

knipperlicht

6P

electrische schakeling

pneumatische schakeling
J4

Installatie diagram
LET OP
1. Dit systeem werkt op een 12V voeding en met een negatieve grond scha-

keling.
2. Dit product kan dieven afschrikken en zal diefstal moeilijker maken
3. Installatie van dit systeem zal moeten worden uitgevoerd door professio-

nele mensen.
4. Laat geen onderdelen van dit systeem in aanraking komen bij auto

onderdelen die heet kunnen worden.
5. Bedrading is in duurzaam materiaal geprocedeerd. 

Car Alarm System

tijd display

icoontjes

A
ntenne

L
C

D
 display

op slot

stil alarm

van slot

voertuig locatie

de icoontjes
zullen oplichten

en

Druk Knippert 2x

LC112

sluit de stekker aan op de handzender sluit de stekker aan op de stekkerplug

LED indicator
deur
dicht

Druk op

de icoontjes       en
zullen oplichten

knipperlichten knipperen 1 keer

de handzetter
zal 1 keer
knipperen

knippert 2x
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