NØDUDKOBLINGSPROCEDURE!
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UDFØR
Slå tænding TIL og FRA 5 gange.
Slå tænding TIL. Når LED har blinket det antal
gange, som svarer til første ciffer i PINkoden, slå tændingen FRA.
Gentag punkt 2 for de øvrige ciffer i PINkoden, slå tændingen FRA.
Ved fejl, start fra punkt 2, med første ciffer.
Bilen skal startes indenfor 28 sekunder.

INFORMATION
LED bekræfter med hurtige blink, at PIN-koden nu
kan registreres.

Rigtig registreret PIN-kode bekræftes med hurtige
blink i LED.
Der er ingen begrænsninger på antal forsøg.
Forhindrer at startspærre tilkobles automatisk.

STARTSPÆRRE.
Gammel model MED METALBOKS.
KODNING AF FJERNBETJENING.
1. Tryk kort på knab B for at slå startspærren fra.
Nødudkoblingsproceduren kan også bruges.
2. Slå tænding TIL.
3. 5 kortetryk på knap A og 1 kort tryk på knap B
LED blinker 5 gange som tegn på bekræftelse.
4. Slå tænding FRA.
5. Når du slår tænding TIL igen, skal LED blinke. Lad LED blinke det antal gange, som det første ciffer i
din PIN-kode, slå derefter tænding FRA.
6. Slå tænding TIL igen, og gentag proceduren indtil du har været alle tallene i PIN-koden igennem.
Hvis du begår en fejl undervejs, kan du begynde forfra fra ounkt 4 med det første ciffer i din PINkode.
7. Slå tænding FRA.
8. Slå tænding TIL igen og tryk på knap A.
9. Slå tænding FRA når alle fjernbetjeninger der ønskes indkodet er blevet indkodet.
NB. Ved indkodning af fjernbetjeninger slettes alle gamle koder. Der kan max. indkodes 4 stk.

Nøddeaktivering DEFA Bilalarm (Patriot) 500/700 serie.*
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Lås bilen på og åben døren. Alarmen udløses!
Slå tænding TIL og lad den være TIL.
Åben hjelmen og vent til sirenen stopper (30 sek).
Tast din nødkode på sirenen.
Start bilen umiddelbart efter dearming.

Indkodning af nye fjernbetjeninger DEFA Bilalarm (Patriot) 500/700 serien. Version A.*
1. Sørg for at alarmen er dearmeret og at lysdioden ikke blinker hvert 4. sekund, enten ved
at trykke på knap A for at slå alarmen FRA eller ved nøddeaktivering!!
2. Slå tændingen TIL og lad den være TIL.
3. Tryk på knap A på sirenen og hold den inde til lys/lys kvittering er modtaget.
4. Tryk 3 korte tryk på knap A på sirenen. Lys/lyd kvittering for hvert tryk.
5. Tryk 1 kort tryk på knap B på sirenen. 3 lyd/lys kvitteringer.
6. Tryk 1 kort tryk på knap A på alle fjernbetjeningerne der skal kodes (også dem der virker
til alarmen).
7. Slå tænding FRA.
Indkodning af nye fjernbetjeninger DEFA Bilalarm (Patriot) 500/700 serien. Version B, C og D.*
1. Sørg for at alarmen er dearmeret og at lysdioden ikke blinker hvert 4. sekund, enten ved
at trykke på knap A for at slå alarmen FRA eller ved nøddeaktivering!!
2. Slå tændingen TIL og lad den være TIL.
3. Tryk på knap A på sirenen og hold den inde til lys/lys kvittering er modtaget.
4. Tryk 3 korte tryk på knap A på sirenen. Lys/lyd kvittering for hvert tryk.
5. Tryk 1 kort tryk på knap B på sirenen. 3 lyd/lys kvitteringer.
6. Tast din nødkode på sirenen. Lyd kvittering for hvert tryk. 3 lyd/lys kvitteringer ved rigtig
nødkode.
7. Tryk 1 kort tryk på knap A på alle fjernbetjeninger, som ønskes indkodet i alarmen.
Lys/lys kvittering for hvert tryk. Der kan maks. Kodes 4 fjernbetjeninger til en alarm.
8. Slå tænding FRA.

DEFA AUTO SECURITY 800 SERIE.
INDKODNING AF NYE FJERNBETJENINGER.
1. Kort tryk på knap B for at slå alarm og evt. startspærre fra.
Nødudkobling kan også bruges.
2. Slå tænding TIL og FRA 5 gange efter hinanden. LED blafrer. Slå tænding FRA.
3. Når du slå tændingen TIL igen, skal LED blinke. Lad LED blinke det antal gange, som det første ciffer
i din PIN-kode, og slå derefter tænding FRA. (LED stopper med at blinke).
4. Slå tænding TIL igen og gentag proceduren indtil du har været alle cifrene i PIN-koden igennem.
Hvis du begår fejl undervejs, kan du begynde forfra fra punkt 3 med det første ciffer i PIN-koden.
5. LED blafrer.
6. Slå tændingen TIL igen og tryk samtidig på knap A og knap B på de fjernbetjeninger, som skal
indkodes (en fjernbetjening af gangen). Hold knapperne nede indtil du har fået både lys- og
lydkvittering.
7. Slå tændingen FRA, når alle fjernbetjeninger er blevet indkodet.
NB. Ved indkodning af nye fjernbetjeninger, slettes alla gamle koder. Der kan maks. Indkodes 4
fjernbetjeninger.

FUNKTIONSTEST AF ALARM
Alarmens funktion bør testes med jævne mellemrum for at kontrollere, at alle funktioner virker, som de
skal.
Procedure for funktionstest:
1. Slå tændingen TIL
2. Åbn en dør ad gangen og tjek at lysdioden blinker hurtigt.
3. Åbn bagagerummet og tjek at lysdioden blinker hurtigt.
4. Åbn motorhjelmen og tjek at lysdioden blinker hurtigt.
5. Slå tændingen FRA.
6. Tryk begge knapper på fjernbetjeningen ned og hold dem nede. Tjek at sirenen afgiver
alarmlyd og at alle bliknlys blinker.
7. Slå alarmen TIL. Slå forsigtigt med en mønt, nøgle eller lignende på et af vinduerne.
Tjek at glasknusedetektoren udløser 3 kvitteringer med blinklys og sirene.
8. Slå alarmen FRA.
Panikfunktion:
For at slå panikfunktionen TIL, trykkes på knap A og knap B, og holde dem nede. Blinklysene
vil da blinke, og alarmsirenen er aktiveret, så længe du holder knapperne nede.

