
Functies

1.1 Alarm inschakelen 
Druk op om het alarm in te schakelen. De sirene zal piepen en de knipperlichten zullen knipperen.
De LED indicator zal gaan knipperen en de handzender zal ook 1 keer piepen en de icoontjes en

zullen oplichten als bevestiging.

1.2 Stil alarm
Druk 2 keer op de om het alarm in stille stand in te schakelen. De handzender zal ook 1 keer pie-
pen en de icoontjes en zullen oplichten als bevestiging.

1.3 Ontgrendelen
Druk op de om het alarm uit te schakelen. De sirene zal piepen en de knipperlichten zullen knip-
peren. De handzender zal ook 2 keer knipperen en de icoontjes zullen oplichten. Als u het alarm in
stille stand heeft staan zal de sirene geen geluid maken.

1.4 Schok waarschuwing
Als het alarm is ingeschakeld en het zal afgaan doordat de schoksensor een beweging waarneemt, zal
de sirene 5 keer piepen en de knipperlichten zullen knipperen. De startonderbreker zal worden inge-
schakeld zodat de motor niet gestart kan worden. Om de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen
zal de handzender 5 keer piepen en daarna zal hij trillen en de icoontjes van de schoksensor en de
knipperlichten zullen oplichten. Het alarm zal dit 1 keer herhalen. Als het alarm binnen 10 seconden
nog een keer afgaat zal de sirene 30 seconden afgaan en de knipperlichten zullen knipperen. De hand-
zender zal 8 keer trillen en daarna zal hij trillen en de icoontjes van de schoksensor en de knipper-
lichten zullen oplichten.
Als u het alarm in stille stand heeft staan zal de sirene geen geluid maken.
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1.5 Starten
Als het alarm is ingeschakeld en iemand probeert de motor te starten (ACC ON), zal de sirene 30
seconden gaan piepen en de knipperlichten zullen knipperen. Ook de startonderbreker zal worden
ingeschakeld. De handzender zal 30 seconden gaan piepen en de icoontjes (Uitlaat en lampen) zullen
gaan knipperen, daarna zal hij 8 keer trillen.

1.6 Alarm pauze
Als het alarm afgaat kunt u op drukken om het alarm te stoppen. Het alarm zal daarna weer inge-
schakeld zijn.

1.7 Alarm herinnering
Wanneer u de sleutel op ACC OFF zet en u zet het alarm niet binnen 8 seconden aan zal de sirene 3
keer piepen en de knipperlichten gaan knipperen om u te herinneren dat u het alarm nog niet heeft
ingeschakeld.

1.8 Anti diefstal
Als de motor aan staat kunt u 2 seconden op de knop drukken om de anti diefstal modus in te scha-
kelen. De sirene zal piepen en de knipperlichten zullen knipperen, de startonderbreker zal worden
ingeschakeld. U kunt deze modus afsluiten door op de te drukken.

1.9 Op afstand de motor starten
Druk 2 keer binnen 3 seconden op de knop om de motor op afstand te starten. Op de handzender
zal het icoontje (Uitlaat) knipperen. Dit betekent dat de motor aanstaat. 

1.10 Motor uitzetten met de afstand bediening
Wanneer u de motor heeft aangezet met de handzender kunt u deze uitschakelen door op de te
drukken.

1.11 Automatisch alarm
Wanneer het alarm is ingeschakeld, u drukt op de knop om het alarm uit te schakelen en u start
de motor niet binnen 25 seconden, zal het alarm zichzelf weer inschakelen. De sirene zal 1 keer pie-
pen. Het systeem zal geen geluid maken wanneer u de stille modus heeft ingeschakeld.

1.12 zoekfunctie
Druk op de om de zoekfunctie te starten. De sirene zal 10 seconden piepen en de knipperlichten
zullen knipperen.
Houd de in om de zoekfunctie te starten zonder dat de sirene geluid maakt. De knipperlichten zul-
len alleen knipperen.
Druk op een willekeurige knop om deze functie af te sluiten.

1.13 Geheugen
Wanneer de stroomtoevoer word afgesloten, en daarna weer aangezet wordt zal het systeem in de
instelling terugkomen als waar hij voordat de stroom werd afgesloten stond.

1.14 Herinnering
Als het alarm is uitgeschakeld en de sleutel staat op ACC ON, zal de handzender trillen om u te her-
inneren dat het alarm nog niet is ingeschakeld.

1.15 Nood uitschakelen
Wanneer u het systeem wilt uitschakelen zonder de handzender moet u de sleutel 10 keer van ACC
OFF naar ACC ON schakelen, waarbij u eindigt op ACC ON. Druk op de om uit deze modus te
gaan. Of u moet een andere handzender instellen zodat u het systeem weer kunt bedienen.

1.16 LED indicator
Als het alarm is ingeschakeld zal de LED indicator om de 2 seconden 2 keer knipperen. Als het alarm
afgaat doordat de schoksensor iets heeft waargenomen, zal de LED indicator constant blijven knip-
peren, nadat het alarm is afgegaan zal de LED indicator om de 2 seconden 4 keer knipperen. Als het
alarm is afgegaan doordat er contact is gemaakt (ACC ON) zal de LED indicator constant blijven
knipperen totdat het alarm is uitgeschakeld en er weer contact is gemaakt (ACC ON).

1.17 Signaal indicator
Als het alarm is ingeschakeld en de handzender komt buiten het bereik van de hoofdunit zal het icoon-
tje van het bereik geen streepjes meer hebben. Als er 1 of 2 streepjes bereik staan aangegeven kan dit
komen doordat u ver van de hoofdunit verwijdert bent of omdat er hoge gebouwen in de buurt staan,
deze kunnen het bereik beïnvloeden.

1.18 Speciaal muziek als herinnering batterij leeg
Wanneer u een knop indrukt op de handzender en er gebeurt niets (de hoofdunit ontvangt geen sig-
naal) zal de handzender een geluidje maken. Dit betekent dat hij probeert contact te maken met de
hoofdunit.
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1.19 Power indicator
Als de batterij van de handzender bijna leeg is zal de handzender het geluidje “DI-DI” maken. Als het
icoontje van de batterij knippert betekent het dat u de batterij snel moet vervangen door een nieuwe,
anders zal u het systeem niet kunnen besturen met de handzender.

1.20  Tijd & alarmklok  instellingen
Druk tegelijk op de en de om in de tijd en alarmklok instellingen te komen, het icoontje zal
nu knipperen. Om van instelling te veranderen drukt u op de knop. Als u de tijd wilt instellen moet
u op de knop drukken. 
Om de instellingen op te slaan moet u de en de tegelijk indrukken. Als u de instellingen niet
wilt opslaan moet u, wanneer het icoontje “EXT” knippert, de indrukken.

Tijd/alarm instellen
– Tijd: uur/minuten
– Alarm: alarm aan/uit, uur en minuten. Als het alarm af gaat zal het icoontje alarm schijnen, en de
achtergrond zal groen oplichten. Druk op de knoppen en om de tijden op te slaan en af te slui-
ten.

1.21 Nieuwe code leren
Druk op de “code leer” knop, de LED indicator zal oplichten. Druk nu op een willekeurige knop op
de eerste handzender om deze in te stellen. De LED indicator zal 2 keer knipperen en de sirene zal 2
keer piepen. De handzender zal nu een geluidje maken. Druk nu op een willekeurige knop op de 2e
handzender. De LED indicator zal nu 4 keer knipperen en de sirene zal 4 keer piepen. De handzen-
der zal nu een geluidje maken. De code leer functie is nu succesvol beëindigd.
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2. Technische data:

Werk frequency: 433 ~ 434MHZ
Geïnstalleerde mannier: FSK

Module:
Werk voltage: 12V ± 3V
Constante stroom: 6mA
Volume sirene: 110 ~ 125dB

Remote control:
Werk voltage: 1.1 ~ 1.6V
Contstande stroom: 100uA
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