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Functie omschrijvingen

Op slot
Druk 1 keer op de knop. Het alarm zal 1 keer piepen en de knipperlichten lichten 1 keer op. Op
hetzelfde moment gaat er een signaal naar de elektrische ramen, met een duur van 21 seconden. Na
3 seconden gaat de LED indicator branden en het systeem gaat in “alarm aan” stand. Als het sys-
teem binnen deze 3 seconden nog signalen ontvangt dan zal het zichzelf uitstellen en na 5 secon-
den wordt het alarm weer ingeschakeld.
Stil het alarm inschakelen
Druk 1 keer op de knop. De knipperlichten zullen 1 keer oplichten. Op hetzelfde moment gaat
er een signaal naar de elektrische ramen, met een duur van 21 seconden. Na 3 seconden gaat de
LED indicator branden en het systeem gaat in “alarm aan” stand. Als het systeem binnen deze 3
seconden nog signalen ontvangt dan zal het zichzelf uitstellen en na 5 seconden wordt het alarm
weer ingeschakeld.
Alarm uitzetten
Wanneer het alarm aan staat, druk 1 keer op de knop. Het alarm zal 2 keer piepen en de knip-
perlichten zullen tegelijk oplichten terwijl het systeem de deuren ontgrendeld. Als het alarm in stil
alarm inschakelen is ingeschakeld zal het alarm niet piepen.

Zoekfunctie van de auto
Wanneer het alarm aan staat. Druk 2 seconden op de knop. Het alarm zal 15 keer piepen en
tegelijk zullen de knipperlichten oplichten. Druk nog een keer om het systeem te laten stoppen. Het
alarm zal wel uit blijven staan. Hetzelfde met de . 2 seconden inhouden, nu zal de sirene geen
geluid maken. En met de . 1 keer drukken.
Zoekfunctie van de auto wanneer het alarm UIT staat
Wanneer het alarm aan of uit staat. Druk 2 seconden op de knop. Het alarm zal 30 seconden
gaan piepen en tegelijk zullen de knipperlichten oplichten. Druk nog een keer op de knop om het
systeem te laten stoppen. De startonderbreker zal worden ingeschakeld.
Automatisch alarm inschakelen bij foutieve uitschakeling
Wanneer u het alarm uitschakelt zal het, indien u de deuren niet opent en de motor niet start, na 30
seconden automatisch weer inschakelen.
Automatisch alarm inschakelen
Nadat u de motor heeft uitgezet en alle deuren dicht heeft gedaan zal het systeem automatisch
inschakelen na 30 seconden. Ondertussen zal er een signaal naar de elektrische ramen gaan met een
duur van 21 seconden. (deze functie staat UIT in de fabrieksinstelling)
Centrale deurvergrendeling inschakelen tijdens het rijden
A. Wanneer u rijd, druk op de of de knop om de deuren te vergrendelen of te ontgrendelen.

Hierbij is het alarm niet ingeschakeld.
B. Wanneer u rijd en alle deuren zijn goed gesloten kunt u na 5 seconden de voetrem indrukken

en de deuren zullen automatisch vergrendeld worden. Wanneer u daarna de motor uitzet zullen
de deuren ontgrendeld worden.

(deze functie staat AAN in de fabrieksinstelling)
Waarschuwing als een deur niet goed gesloten is
A. Wanneer de auto staat geparkeerd, en de sleutel zit in het contact maar staat nog niet op ACC

ON, zullen de knipperlichten 30 seconden lang knipperen om het verkeer te waarschuwen.
B. Wanneer de auto staat geparkeerd, en de sleutel zit in het contact en staat op ACC ON, zullen

de knipperlichten blijven knipperen totdat alle deuren gesloten zijn.
(deze functie staat AAN in de fabrieksinstelling)
De kofferbak openen op afstand
Wanneer het alarm aan of uit staat, druk meer dan 3 seconden op de knop om de kofferbak van
het slot te halen.
De motor uitschakelen
Wanneer u rijd en er gebeurt iets met de bestuurder (zoals onwel worden of een kaping) dan kan
de motor worden uitgeschakeld op de volgende manieren:
A. Binnen een bereik van 100 meter kan de eigenaar de motor uitschakelen door eerst op de te

drukken, nu zullen de knipperlichten 30 seconden hevig knipperen. En daarna op de knop
te drukken. Nu zal het alarm 15 keer piepen in 15 seconden, de LED indicator zal 1 keer knip-
peren in 1 seconden. Na deze 15 seconden zal het alarm 40 keer piepen in 20 seconden, de LED
indicator zal 2 keer knipperen in 1 seconden, ondertussen zullen de knipperlichten knipperen.
De motor zal afslaan na 35 seconden, als de sleutel nog in de ACC ON stand staat zal het alarm
blijven afgaan en de knipperlichten zullen ook blijven knipperen. De LED indicator zal blijven
branden. Als de sleutel in de ACC OFF stand word gezet dan zal het alarm 2 minuten lang af
blijven gaan, ondertussen stoppen de knipperlichten met knipperen en de LED indicator zal
weer gaan knipperen. De motor is uitgeschakeld, het systeem kan weer in werking gezet wor-
den door de reset knop in te drukken. Of via een GSM.

B. Als de auto gestolen is buiten het bereik van de handzender kan de eigenaar door middel van
zijn mobieltje een SMS naar het alarm systeem sturen om het systeem te besturen.
Volg hiervoor de stappen van de GSM informatie tabel.

(Opmerking: als het alarm aan staat en de auto word verplaatst zal het systeem een SMS sturen en
de eigenaar bellen)
Anti diefstal
Druk op de knop en op de nu zal het systeem in de Anti Diefstal modus staan. Wanneer de
sleutel in ACC ON stand staat, nu de anti diefstal modus is ingeschakeld, en de deuren worden
geopend zal het alarm automatisch afgaan. De LED indicator zal 1 keer knipperen in 1 seconden,
na 15 seconden zal het alarm 10 keer piepen in 20 seconden, de LED indicator zal 2 keer knippe-
ren in 1 seconde. Na 35 seconden zal de LED indicator 3 keer knipperen in 1 seconden, daarna zal
het alarm 40 keer piepen in 20 seconden en de knipperlichten zullen mee knipperen. Na 55 secon-
den zal het alarm continu blijven afgaan. De LED indicator zal blijven knipperen, evenals de knip-
perlichten en de motor zal uitgaan. Als de sleutel nog op ACC ON staat zal het alarm nu continu
blijven afgaan. Ook de knipperlichten zullen blijven knipperen. Als de sleutel op ACC OFF staat,
zal het alarm 2 minuten afgaan. Ook de knipperlichten gaan 2 minuten knipperen. Nu zal de LED
indicator gaan knipperen, de startonderbreker is nog wel ingeschakeld.
(Opmerking: Als de Anti diefstal modus is ingeschakeld kan deze binnen 35 seconden worden uit-
geschakeld met de handzender, na 35 seconden kan dit alleen nog met de reset knop of via een GSM)
(deze functie staat UIT in de fabrieksinstelling)
Wanneer de Anti diefstal modus is ingeschakeld zal het systeem een SMS sturen, en de eigenaar
bellen.
Alarm uitschakelen zonder handzender
1. Als het alarm staat ingeschakeld of de Anti diefstal modus is ingeschakeld en de handzender

werkt niet (lege batterij bijvoorbeeld) dan kan het alarm worden uitgeschakeld door 5 keer de
reset knop in te drukken binnen 8 seconden. Dit moet gebeuren terwijl de sleutel op ACC ON
staat en de LED indicator aan staat. Het alarm en de knipperlichten zullen tegelijk stoppen en
de LED indicator zal uitgaan. De startonderbreker is nog wel ingeschakeld, en kan niet uitge-
schakeld worden. Voor het wachtwoord in binnen 50 seconden anders zal het alarm weer
afgaan.

2. Het alarm stopt 3 seconden met afgaan en de LED indicator zal 2 seconden uit blijven en gaat
daarna langzaam knipperen. Wanneer dit gebeurt voert u uw ID code in. (de eerste 2 cijfers van
uw wachtwoord om het systeem via de mobiel te besturen)

3. Wanneer de LED indicator het aantal keer knipper dat gelijk staat aan het eerste cijfer van uw
wachtwoord, druk dan 1 keer op de reset knop. De LED indicator zal nu 2 seconden blijven
branden. 
Voorbeeld: het eerste cijfer van uw wachtwoord is 3. U drukt 1 keer op de reset knop en de LED
indicator zal 3 keer knipperen.

4. Nadat u 3 heeft voltooid zal de LED indicator 2 seconden blijven branden. Daarna zal de LED
indicator weer beginnen met knipperen. Deze keer knippert hij het aantal keer van het tweede
cijfer van uw wachtwoord.

5. De LED indicator zal uitgaan nadat het wachtwoord correct is ingevoerd. Het alarm zal 1 keer
piepen en het systeem zal compleet zijn uitgeschakeld. Als het niet goed is uitgevoerd zal de
LED indicator weer gaan knipperen en het alarm zal niet piepen. Begin de procedure nu weer
vanaf punt 3. 

(Opmerking: Als het systeem het nummer van uw wachtwoord heeft herhaald en u heeft niet op de
reset knop gedrukt, of u heeft het wachtwoord 3 keer verkeerd ingevoerd dan zal het systeem zich-
zelf weer inschakelen en zal het alarm afgaan. Nu moet u vanaf stap 1 beginnen).

Alarm op standby
Als u de auto even uitleent of bijvoorbeeld bij een restaurant laat wegzetten door een medewerker
van het hotel kunt het alarm in deze modus zetten. Dit betekend dat het alarm niet word ingescha-
keld.
Druk op , de centrale deurvergrendeling zal op slot gaan en de knipperlichten zullen 1 keer knip-
peren. Druk nu op de , de centrale deurvergrendeling zal nu van slot gaan en de knipperlichten
zullen 2 keer knipperen. Het alarm zal nu niet op actief staan. De ontvanger zal nu niet reageren op
andere knoppen van de handzender. (deze functie staat UIT in de fabrieksinstelling)
2 stage schok sensor
Als het alarm aan staat en de auto word licht geraakt zal het alarm 5 keer piepen en de knipperlich-
ten zullen 3 keer knipperen. Wanneer de auto hard word geraakt zal het alarm 30 seconden afgaan
en de knipperlichten mee knipperen. De startonderbreker wordt ingeschakeld.
Alarm geheugen
Als het alarm is afgegaan door een aanrijding, een geforceerde deur, iemand heeft geprobeerd de
motor geforceerd te starten, dan kan de eigenaar volgens de volgende informatie aflezen wat er is
gebeurt:

- Met alarm aan: de LED indicator zal 1 keer in 1 seconden branden.
-- Als de auto ooit hard is geraakt zal de LED indicator 3 keer knipperen in 1 seconde.

--- Als de deur is geopend zal de LED indicator 4 keer knipperen in 1 seconde
---- Als de sleutel is omgedraaid naar ACC ON terwijl het alarm nog aan stond zal de LED indi-

cator 5 keer knipperen in 1 seconden. 
Nadat de eigenaar de deur open doet en de motor start zal de LED indicator weer uit gaan.
Hoognodig inhalen
Wanneer u heel erg veel haast heeft kunt u deze functie gebruiken. Druk 2 seconden lang op de 
knop, het alarm zal nu 15 seconden afgaan en de knipperlichten zullen knipperen. U kunt dit her-
halen door nog een keer op de knop te drukken.
Opmerking: gebruik dit alleen in de allerhoogste nood.
Binnenverlichting vertrager
Deze functie zal inspelen op de binnenverlichting die met een vertraging uit gaat.
Als de auto deze functie heeft en u druk op de knop zal het alarm 3 keer piepen en het alarm zal
een vertraging hebben van 35 seconden.
Herinnering alarm inschakelen
Wanneer u de automatische inschakeling van het alarm heeft uitgezet en u de auto parkeert, de
motor uitzet en de deuren dicht hebt gedaan (het alarm niet aan hebt gezet), zal het systeem na 5
seconden de knipperlichten 3 keer laten knipperen om u te herinneren dat het alarm nog niet is inge-
schakeld.
Geheugen van het systeem
A. Als het alarm aanstaat en de stroomtoevoer word onderbroken dan zal het systeem zichzelf weer

inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer word ingeschakeld. 

B. Als het alarm uit staat en de stroomtoevoer word onderbroken dan zal het systeem zichzelf niet
inschakelen wanneer de stroomtoevoer weer word ingeschakeld.

C. Als 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 inge-
schakeld.

Nieuwe code leren
Wanneer u wilt dat het systeem opnieuw uw handzenders herkend kunt u dit doen door:
Uw voet op de rem houden, zodat deze contact maakt, de sleutel acht keer van ACC OFF naar ACC
ON te draaien, stop de achtste keer op ACC ON. Het alarm zal nu 3 keer piepen en de knipperlich-
ten zullen nu aan staan. Dit betekent dat het systeem nu in de Leer modus staat. Druk nu op een
willekeurige knop op de eerste handzender, het alarm zal nu 1 keer piepen, het systeem heeft nu de
eerste handzender ingesteld. Druk nu op een willekeurige knop op de tweede handzender. Het
alarm zal nu 2 keer piepen. Het systeem heeft nu de tweede handzender ingesteld. Dit kunt u her-
halen tot 4 handzenders.
Het systeem kan 4 handzenders in zijn geheugen opslaan.
Zorg wel dat u de oude handzender met de “oude code” ook vernieuwt. Het systeem zal de “oude
code” vervangen door de nieuwe.
Pneumatische/elektrische deurvergrendeling (optioneel) 
A. Voor een pneumatische deurvergrendeling is de output tijd 3.5 seconden.
B. Voor een elektrische deurvergrendeling is de output tijd 0.8 seconden.
Instellingen wijzigen
1. Druk, wanneer het alarm uit staat en de sleutel in ACC ON, 8 keer op de reset knop. Het alarm
zal nu 5 keer piepen, nu staat het systeem in de instellingen wijzigen modus. De LED indicator zal
nu 15 seconden blijven branden.
2. Om een functie te wijzigen: druk het aantal keer op de reset knop als dat de functie staat
omschreven in het volgende schema. Bijvoorbeeld: om in de Anti diefstal modus te komen moet u
6 keer op de reset knop drukken. Nu zal de LED indicator uit staan. Druk nu op de om deze
functie aan te zetten. Of op de om deze functie uit te zetten.
Wanneer u een functie heeft ingeschakeld zal het systeem 2 keer piepen. En wanneer u een func-
tie heeft uitgeschakeld zal het systeem 1 keer piepen.
Hierna zal de LED indicator weer gaan branden. U heeft weer 15 seconden om een functie te kie-
zen.
C. Wanneer u hier klaar mee bent, de sleutel staat op ACC OFF of u heeft 15 seconden gewacht
zal het systeem uit de Instellingen wijzigen modus gaan.
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GSM functies

Heen en weer communicatie, geen afstandsbeperking
Als het alarm aan staat, en de deur word opengebroken (bijvoorbeeld door een inbraak), dan zal
het systeem een SMS te sturen naar de eigenaar, ook zal het systeem proberen te bellen.
Als de eigenaar de mobiele telefoon opneemt zal hij te horen krijgen wat er aan de hand is.
Door op # te drukken kunt u instructies geven aan het systeem door middel van de door u ingestel-
de commando’s.
Drie telefoonnummers instellen
U kunt 3 telefoonnummers instellen in het systeem. Waarbij de 1e de belangrijkste is en het 3e het
nummer wat als laatste geprobeerd word te bellen. Bij het instellen van de nummers mogen er geen
spaties tussen de nummers bevinden. En alleen 0 t/m 9 word gebruikt. (dus ook geen – ) Na het
instellen kan de eigenaar de instellingen wijzigen via de telefoon.
Wachtwoord veranderen via de mobiele telefoon
Het wachtwoord staat standaard ingesteld als: *1234#. De eigenaar kan het wachtwoord verande-
ren via zijn mobiele telefoon. Er kunnen alleen cijfers worden gebruikt voor het wachtwoord (0–9).
Het wachtwoord moet worden ingesteld door eerst het sterretje * in te voeren, dan de cijfers en
afsluiten met hekje #. Het wachtwoord moet 4 cijfers lang zijn.
Heen en weer communicatie
De eigenaar kan het systeem bellen om te kijken hoe de status van het systeem is.
Als u bijvoorbeeld niet zeker weet of de auto op slot staat, kunt u even bellen i.p.v. naar de auto
toe te gaan. Dit heeft ook geen afstandsbeperkingen.
SMS berichten
Het systeem kan opdrachten uitvoeren die via de SMS zijn ontvangen.
De codes zijn:
A. Alarm aan (01) B. Alarm uit (02) C. Motor uitschakelen (03) D. Zoekfunctie (04)
Wanneer u een SMS verstuurd typ dan eerst uw wachtwoord en dan de code.
Bijvoorbeeld: 123402 Wachtwoord is 1234, de code is 02.
Stem herkenning
Met de stem herkenning via de mobiele telefoon kan de eigenaar het systeem op slot, van slot of
zoekfunctie gebruiken. Dit is in plaats van de handzender functies.
Belangrijke informatie
A. Nadat het systeem is geïnstalleerd en de stroomtoevoer staat aan zal de LED van de hoofdunit

rood gaan branden. 5 seconden later zal de LED indicator iedere seconde 1 keer knipperen. 15
seconden later zal hij om de 5 seconden 1 keer knipperen. Dit betekent dat het GSM systeem
werkt.

B. Als de eigenaar het alarm activeert door middel van een SMS kan het alarm alleen uitgescha-
keld worden door middel van een SMS. De handzender zal niet werken.

C. Wanneer het systeem de eigenaar probeert te bellen, en ondertussen gebruikt de eigenaar de
handzender, zal het systeem stoppen met bellen.

D. Om het telefoonnummer in te stellen of te veranderen voor het systeem kunt u ook stemherken-
ning gebruiken.

De eigenaar kan
altijd bellen om
te kijken of het

systeem nog
goed werkt.

Alarm ingeschakeld, als de deuren worden geforceerd of de motor wordt gestart

SMS: Somebody is stealing your car. Wanneer het systeem belt kunt u # intoetsen om
het systeem te besturen

GSM systeem zal een sms sturen, bel daarna het vooraf ingestelde alarm nummer

GSM systeem zegt: “Wrong number, bye, bye.” Het systeem gaat automatisch
uit. (Verkeerd nummer, bye bye.)

GSM systeem zegt: “Password again, please” (wachtwoord nogmaals a.u.b.)

Incorrect wachtwoord

GSM systeem zegt: “Password again, please” (wachtwoord nogmaals a.u.b.)

Incorrect wachtwoord

GSM systeem verwelkomt u: “welcome to SPY GSM system, please enter your
password” voer nu uw wachtwoord in (*xxxx#)

Incorrect wachtwoord

Wachtwoord correct Hoofdmenu

GSM systeem zegt: “Press 1 to control your car, Press 2 to monitor or talk, press 3 to change pass-
word, press 4 to reset the phone number, press 0 to exit. Het systeem zal ophangen als u 0 drukt.
1 = auto besturen, 2 = observatie van het systeem of communicatie, 3 = wachtwoord veranderen, 

4 = telefoonnummer opnieuw instellen

GSM systeem
zegt: “Succesful”

(uitgevoerd

GSM systeem
zegt: “Password

again please”
(Wachtwoord nog-

maals) 

GSM systeem
zegt: “Password

again please”
(Wachtwoord nog-

maals) 

GSM systeem zegt:
“Press 1 to arm, press 2 to disarm,

press 3 to stop engine, press 4 to locate,
press 9 to main menu, press 0 to exit.”

Het systeem zal ophangen als u 0 drukt.
(1= alarm inschakelen, 2= alarm uit-

schakelen, 3= motor uitzetten, 4= zoek-
functie, 9= hoofdmenu, 0= ophangen

GSM systeem zegt:
“Now start to monitor
or talk, press 9 to main
menu, press 0 to exit.”
Druk 9 als u terug wilt

naar het hoofdmenu
Het systeem zal ophan-

gen als u 0 drukt.

GSM systeem zegt: “press 1 to set the first phone num-
ber, press 2 to set the second phone number, press 3 to

set the third phone number, press 9 to main menu, press
0 to exit.”  Het systeem zal ophangen als u 0 drukt. ( 1=

1e telefoonnummer instellen, 2= 2e telefoonnummer
instellen, 3= 3e telefoonnummer instellen, druk 9 als u

terug wilt naar het hoofdmenu.

Nr. 1 Nr. 9 Nr. 2 Nr. 9 Nr. 4 Nr. 9

Nr. 3

GSM systeem
zegt: “Please set
third phone
number” voer
nu het derde
telefoon-num-
mer in en eindig
met #
Bijvoorbeeld:
06-12378964#

GSM systeem
zegt: “Please set
second phone
number” voer
nu het tweede
telefoon-num-
mer in en eindig
met #
Bijvoorbeeld:
06-12378956#

GSM systeem
zegt: “Please set
first phone num-
ber” voer nu het
eerste telefoon-
nummer in en
eindig met #
Bijvoorbeeld:
06-12378945#

GSM sys-
teem zegt:
“operate suc-
cessful” het
alarm is nu
in-gescha-
keld

GSM sys-
teem zegt:
“operate suc-
cessful” het
alarm is nu
uit-gescha-
keld

GSM sys-
teem zegt:
“operate suc-
cessful” de
motor is nu
uit-gescha-
keld

GSM sys-
teem zegt:
“operate suc-
cessful”
zoekfunctie
staat nu aan.

GSM systeem zegt:
“Press 1 to arm, press 2 to disarm, press 3 to
stop engine, press 4 to locate, press 9 to main
menu, press 0 to exit.” Het systeem zal ophan-
gen als u 0 drukt. (1= alarm inschakelen, 2=
alarm uitschakelen, 3= motor uitzetten, 4=
zoekfunctie, 9= hoofdmenu, 0= ophangen

GSM systeem zegt: “operate successful”

Opdracht uitgevoerd, druk nu op # om
naar het hoofdmenu terug te gaan.

Wanneer de
auto is gesto-
len activeer
dan de Anti
diefstal
modus en
schakel de
motor uit.

GSM systeem
zegt: “operate
successful”

Opdracht uitge-
voerd.

GSM systeem
zegt: “operate
successful”

Opdracht uitge-
voerd.

GSM systeem
zegt: “operate
successful”

Opdracht uitge-
voerd.

GSM functie diagram

De eigenaar kan altijd het systeem besturen via de SMS

Typ in het SMS: alarm inschakelen= Wachtwoord +01           Alarm uitschakelen = Wachtwoord + 02 
Motor uitschakelen= wachtwoord +03     Zoekfunctie= wachtwoord +04

Voorbeeld: Alarm inschakelen: 123401 (1234 = wachtwoord)

Er mogen geen spaties tussen het wachtwoord en de code zitten.

Het alarm zal in-
geschakeld zijn en
het systeem zal een
SMS sturen dat de
taak is uitgevoerd.

Het alarm zal uit-
geschakeld zijn en
het systeem zal een
SMS sturen dat de
taak is uitgevoerd.

De motor zal wor-
den uit-geschakeld.
Het systeem zal een
SMS sturen dat de
taak is uitgevoerd.

Ook zal het systeem
het alarm nummer
bellen dat vooraf is

ingesteld.

De zoekfunctie zal
worden in-gescha-
keld en het systeem
zal een SMS sturen
dat de taak is uitge-

voerd.

Tijdens het rijden
kan de zoekfunctie
niet worden inge-
schakeld. Het sys-
teem zal een SMS
sturen: “Operate
fail” dit betekend
dat de taak niet is

uitgevoerd.

U krijgt een bericht: “the engine was cut off” (de motor is uitgeschakeld) Als de eigenaar op neemt zegt het systeem: “ope-
rate succesfull”, als u nu op # drukt komt u terecht in het GSM menu.

Het GSM systeem zegt: “Welcome to use SPY GSM system, please enter your password”.
Voer nu uw wachtwoord in. Dit zijn 4 cijfers . begin met * en eindig met #.

Bijvoorbeel: *1234#

GSM – 3G Car Alarm

Technische informatie over de ontvanger
Afmeting: 136mm x 112mm x 28 mm
Stroomgegevens:
12V ± 2 V (Max. huidig of GSM module: 2A)
Output voor knipperlichten: 10A x2
Centrale deurvergrendeling: 10A
Ingebouwde motor uitschakelaar relais: 30A
Elektrische ramen output: -300mA
Kofferbak opener output: -300mA
Volume alarm: 118 ± 2dB
Microfoon praat volume: 100 ± 2dB
Werk temperatuur: -20ºC ~ + 70ºC
Uiterste temperatuur: -40ºC ~ 85ºC

Frequentie
433.92Mhz
GSM module: 900Mhz / 1800Mhz / 1900Mhz

Technische informatie over de handzender
Afmeting: 60mm x 32mm x 12mm
Stroomgegevens: 12V, 0mA
Frequentie: 433.92Mhz
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Overzicht functies:

1. Op slot
2. Niet op slot
3. Stil op slot
4. Zoekfunctie
5. Opnieuw op slot (verkeerd van het slot gegaan)
6. Automatisch op slot (optioneel)
7. Automatisch deurvergrendeling op slot (optioneel)
8. Deur niet dicht waarschuwing (optioneel)
9. Alarm op standby (optioneel) (Car washing mode)

10. Anti diefstal (optioneel)
Zet de sleutel op ACC ON, druk nu 8 keer op de reset knop, het systeem zal nu in de func-
tie selectie modus staan. Hier kunt u een functie kiezen volgens de functie lijst

11. Op afstand de kofferbak openen
12. Elektrische ramen automatisch sluiten
13. Verbied dat de auto verplaatst mag worden
14. In nood het alarm uitschakelen
15. 2 stage shock sensor
16. Alarm geheugen (wanneer het alarm is afgegaan)
17. Noodzakelijk inhalen
18. Binnenverlichting vertrager
19. Herinnering alarm inschakelen
20. Stroom afgesloten geheugen (wanneer de stroom word afgesloten onthoud het systeem 

de laatste instelling)
21. Makkelijk codes leren
22. Pneumatisch of Elektrische deurvergrendeling
23. GSM netwerk, zonder afstandslimiet
24. Wijzigingen via de telefoon instellen
25. Drie telefoonnummers in het systeem instellen
26. Wachtwoord veranderen via de telefoon
27. De status van het systeem bekijken via de telefoon
28. het systeem besturen via een SMS
29. 85 seconden pratend systeem, welke u duidelijk zal informeren om de telefoon of mobiele 

telefoon te gebruiken om het systeem te besturen in plaats van de standaard functies of 
de handzender.

Veel voorkomende problemen

1. Nadat het systeem is geïnstalleerd in de auto, reageert het niet goed op de handzender.
1. Kijk de aansluitingen op de hoofdunit goed na. Zitten alle aansluitingen goed recht in het

kastje?
2. Kijk of de aansluitdraden goed zijn aangesloten, alles op de juiste draden aangesloten?
3. Kijk of de zekeringen niet gesprongen zijn.
4. Zijn de codes tussen de hoofdunit en de handzenders goed op elkaar afgestemd? 
5. Kijk of het alarm is ingeschakeld door een mobiele telefoon in de fabriek. Als dit zo is kunt

u het systeem niet besturen met de handzender.

2. Het alarm gaat steeds af.
Kijk of de Shock sensor (schok sensor) niet te licht staat afgesteld. Zet dezeminder gevoelig als dat
wel het geval is.

3. De sirene gaat niet af terwijl het alarm wel af gaat.
1. Kijk de sirene goed na.
2. Kijk of de aansluiting op de hoofdunit goed is aangesloten.
3. Kijk of het systeem in de Stil alarm modus staat.

4. De handzender werkt niet, maar het lampje brand wel.
1. Meet of de batterij van de handzender nog vol is. Het voltage moet minstens 10V zijn.
2. Kijk of de frequentie goed is ingesteld.

(opmerking: Kijk of de handzender niet is beschadigt. Probeer het eens te testen met een andere
handzender om te kijken of het echt aan de ontvanger ligt.)

5. De centrale deurvergrendeling reageert niet goed, of gaat niet open of dicht.
1. Kijk of de aandrijvingmechanismen nog goed zijn, anders moet u deze vervangen.
2. Kijk of de bedrading goed is aangesloten.
3. Als er een zekering doorgebrand is moet u de bedrading overal goed nakijken op foutieve

aansluiting. Als dat is opgelost kunt u de zekering vervangen.

6. Het alarm kan niet bestuurd worden via de telefoon. Maar de handzender werkt wel goed.
1. Kijk of het GSM alarm systeem goed werkt. Kijk of de LED indicator rechts onder op de

hoofdunit knippert. Als hij 1 keer in de 5 seconden knippert, werkt het systeem goed. Als de
LED indicator 1 keer iedere seconde knippert dan is er iets niet goed.

2. Kijk of de SIM kaart in de hoofdunit goed is.
3. Kijk of de SIM kaart in de hoofdunit nog voldoende beltegoed heeft.
4. Kijk of de SIM kaart installatie goed is gedaan.

Haal de stroom van het systeem af, sluit het daarna weer aan en installeer de geschikte SIM
kaart opnieuw.

7. Als het alarm is ingeschakeld, en het alarm gaat af word het ingestelde telefoonnummer
niet gebeld.

1. Kijk of het GSM alarm systeem goed werkt. Kijk of de LED indicator rechts onder op de
hoofdunit knippert. Als hij 1 keer in de 5 seconden knippert, werkt het systeem goed. Als de
LED indicator 1 keer iedere seconde knippert dan is er iets niet goed.

2. Kijk of de SIM kaart in de hoofdunit nog voldoende beltegoed heeft.
3. Kijk of de SIM kaart installatie goed is gedaan.
4. Kijk hoe het alarm is afgegaan. Het systeem belt niet als de schok sensor is afgegaan. Alleen

door de voetrem, deuren of motor.
5. Kijk of het telefoonnummer goed is ingesteld. U kunt het systeem bellen en het nummer

opnieuw instellen.
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Installatie instructies

Hoofdunit installatie
De installatie van de hoofdunit vindt meestal plaats onder het dashboard of de middenconsole.
Bedenk goed wat er allemaal moet worden aangesloten als u een plek voor de hoofdunit zoekt.
Denk bijvoorbeeld aan een ACC ON voeding, knipperlicht aansluiting, aansluiting voor deuren en
ramen.
Wanneer u de hoofdunit heeft geïnstalleerd, test dan eerst of de functies werken door alles aan te
sluiten voordat u het netjes installeert onder het dashboard. (als er iets fout is, hoeft u niet alles weer
los te halen).

Schok sensor testen
Nadat u de hoofdunit heeft geïnstalleerd kunt u de schok sensor installeren. Instellen naar mate van
gevoeligheid.

Schok sensor installeren
Er zit een LED op de schoksensor die zal branden als de sensor een schok voelt.
Met de knoppen kunt u de gevoeligheid instellen van de schok sensor.
Naar rechts om ze gevoeliger te zetten en naar links om ze minder gevoelig te zetten.

Centrale deurvergrendeling op het systeem installeren
Als uw auto nog geen centrale deurvergrendeling heeft, adviseren wij u om dit wel te installeren.
Hiervoor kunt u terecht bij Diagram 2.
Als uw auto wel een centrale deurvergrendeling heeft, maar de “hoofd deur” (bestuurders kant)
heeft geen motor. Kunt u het systeem installeren volgens Diagram 4.
Bijvoorbeeld: Ford, Mitsubishi, Mazda, Nissan, etc.

Centralere deurvergrendeling installeren
U moet eerst het deurpaneel demonteren, zoek nu een goede plek om het motortje stevig te kunnen
monteren. U moet wel rekening houden met het deur mechanisme, welke aan het motortje beves-
tigd word door middel van een verlenger van het mechanisme.Als er een handbediening is meege-
leverd kunt u deze nu installeren. U kunt nu de bedrading aansluiten. Wanneer u dit heeft gedaan
moet u eerst even testen of het systeem werkt. Anders kunt u achteraf het deurpaneel weer los halen.
Als er origineel al een centrale deurvergrendeling in de auto zit, moet u even de bedrading van dit
systeem vinden. Bijvoorbeeld als er een handbediening in het systeem zit, kunt u het GSM alarm
systeem hierop aansluiten. Voor een Positieve deurvergrendelings systeem moet u Diagram 2
gebruiken, en voor een Negatieve deurvergrendeling Diagram 3.
Wanneer de auto een pneumatische deurvergrendeling heeft, die maar 1 draad in de deur heeft lopen
moet u het GSM alarm systeem instellen op Pneumatische deurvergrendeling. U kunt voor deze
installatie Diagram 5 gebruiken.
Als er een ander soort systeem in de auto zit kunt u Diagram 2 gebruiken voor de installatie.

GSM-3G
Gebruiksaanwijzing

LC609C
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