ANVÄNDARMANUAL BRIDGE 4100

Cobra Automotive Technologies
via Astico 41 - 21100 VARESE - ITALY
www.cobra-at.com
06DE2335A - 07/06

06DE2335A_segnat.pmd

1

31-07-2006, 15:34

VEHICLESECURITY

VEHICLESECURITY

Bäste kund,
Vi vill tacka dig för att du har valt denna produkt och informera om att produkten är ett högteknologiskt
stöldskyddssystem som överensstämmer med prestandastandard som fastställs av biltillverkarna och i enlighet
med europeiska direktiv.
Efter installationen av systemet har fjärrkontroller och användarmanualen (som dessutom innehåller
produktens försäkran om överensstämmelse och respektive installationsintyg) överlämnats till användaren.
Manualen är uppdelad i 8 delar:
Sida
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INLEDNING
SKYDDSTILLÄGG
ANVISNINGAR I KORTHET
PROGRAMMERBARA FUNKTIONER
LARMMINNE
NÖDLÄGE
ÄNDRING AV PIN-KOD
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Läs manualen med stor uppmärksamhet för att dra nytta av produkten på bästa sätt.
Vi rekommenderar dessutom att förvara denna manual tillsammans med bilens dokumentation så att
den alltid finns till hands.
Om det förekommer problem som inte kan åtgärdas med hjälp av tipsen i kapitel 8 (sid. 13) ska du
vända dig direkt till en kunnig installatör.
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INSTALLASJONSBEVIS
ASENNUSTODISTUS

OPPLYSNINGER OM INSTALLASJON
ASENNUKSEN TIEDOT

TLFNR.

TYPE / TYYPPI
A/c NO.

DATO
PÄIVÄMÄÄRÄ

Undertegnede, installatøren, forsikrer å personlig ha utført installasjonen av alarminnretningen
beskrevet under, i samovar med produsentens instruksjoner.
Allekirjoittanut asentaja vakuuttaa suorittaneensa henkilökohtaisesti seuraavassa kuvatun ajoneuvon
hälytysjärjestelmän asennuksen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

INSTALLATØR / ASENTAJA

ADRESSE / OSOITE

POSTNR/STED / POSTINUMERO

INSTALLASJONSDATO
TUOTTEEN KUVAUS

PRODUKTBESKRIVELSE
ASENNUSPÄIVÄMÄÄRÄ

NR. STANDARDTYPEGODKJENNELSE / HYVÄKSYNTÄNUMERO

MERKE / MERKKI

OPPLYSNINGER OM KJØRETØYET
AJONEUVON TIEDOT

UNDERSTELL NR.
RUNGON NRO
NUMMERSKILT /
REKISTERITUNNUS:

ETTERNAVN / SUKUNIMI

OPPLYSNINGER OM KUNDEN/EIEREN AV KJØRETØYET
ASIAKKAAN / AJONEUVON OMISTAJAN TIEDOT

UNDERSKRIFT / ALLEKIRJOITUS

MERKE / MERKKI

MODELL / MALLI

FORNAVN / ETUNIMI

ADRESSE / OSOITE

TLFNR.

A/c NO.

A/c NO.

A/c NO.

ÅRLIGE KONTROLLER AV SYSTEMET
JÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUKSET

INSTALLATØR
ASENTAJA

INSTALLATØR
ASENTAJA

INSTALLATØR
ASENTAJA

POSTNR/STED / POSTINUMERO

PÄIVÄMÄÄRÄ

DATO

PÄIVÄMÄÄRÄ

DATO

PÄIVÄMÄÄRÄ

DATO
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1 - INLEDNING
Detta larmsystem mot inbrott kontrolleras av en fjärrkontroll med en kod som har en hög säkerhet. Denna teknologi ger ett högt skydd vid
försök att kopiera koden.
Med hjälp av fjärrkontrollen kan systemet kopplas till på 5-10 meters avstånd från fordonet.
Under vissa förhållanden kan funktionen fungera sämre på grund av störningar från andra källor, t.ex. radioamatörer som verkar på
samma band.
Närma dig fordonet om fjärrkontrollen inte fungerar.
Om larmet är utrustat med funktionen för stängning av rutorna med fjärrkontrollen, ska detta moment göras nära fordonet så att detta sker
under säkra förhållanden.
Det totala skyddet för ditt fordon garanteras av:

MOD.

SKYDD STARTLÅS

AK4198
AK4193
AC4196

•
•
•

3

•
•

•
•
•

SKYDD
KABELAVKLIPPNING
•
•

Systemet är försett med en självinlärningsfunktion som underlättar alla moment vid tillägg eller byten av fjärrkontroller och som endast kan
godkännas av användaren.
Proceduren beskrivs i installationsmanualen.
1.1 - Personlig PIN-kod
Varje system i serien 4000 har en PIN-kod som ska matas in i nödläge. Fabriksprogrammerad PIN–KOD:

PERSONLIG PIN-KOD
BRIDGE 4100
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KLISTRA FAST
ETIKETTEN MED PINKOD
3

2 - SKYDDSTILLÄGG

Stöldskyddet som du har köpt kan byggas ut med följande moduler för att öka skyddsnivån för ditt fordon:

5452: Lyftskyddsmodul
Med tillkopplat stöldskydd skyddar lyftskyddet med hjälp av en specialsensor mot försök att bogsera eller lyfta fordonet. Denna anordning
skyddar dessutom mot stöld av lättmetallfälgar.

5462: Centimetervågsfrekvensmodul
Med tillkopplat stöldskydd garanterar modulen ett volymetriskt skydd för kupén genom att sända ut centimetervågsfrekvenser. Modulen
sitter gömd inuti bilen.

2980: Ruthöjarmodul
När stöldskyddet kopplas till, hissas rutorna upp automatiskt. Modulen fungerar med alla typer av fordon med elrutor.
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INSTALLATÖR /INSTALLATØR

DATUM
DATO

DATUM
DATO

DATUM
DATO

POSTNUMMER / POSTNR.

ADRESS / ADRESSE

FÖRNAMN / NAVN

MODELL / MODEL

MÄRKE /MÆRKE

TYP / TYP

A/c. NR.

A/c. NR.

A/c. NR.

INSTALLATÖR
INSTALLATØR

INSTALLATÖR
INSTALLATØR

ÅRLIGA KONTROLLER AV SYSTEMET
ÅRLIGT EFTERSYN AF SYSTEMET

TFN. / TLF.

EFTERNAMN / EFTERNAVN

KUNDINFORMATION/FORDONETS ÄGARE
KUNDEOPLYSNINGER / KØRETØJETS EJER

A/c. NR.

DATUM
DATO:

MÄRKPLÅT / NUMMERPLADE:

CHASSISNR. /STELNR.

FORDONSINFORMATION
OPLYSNINGER OM KØRETØJET

PRODUKTBESKRIVNING
PRODUKTBESKRIVELSE

TFN. / TLF.

INSTALLATÖR
INSTALLATØR

UNDERSKRIFT / UNDERSKRIFT:

GODKÄNNANDENUMMER: / GODKENDELSE:

MÄRKE: /MÆRKE:

INSTALLATIONSDATUM
INSTALLERINGSDATO

POSTNUMMER / POSTNR.

ADRESS / ADRESSE

INSTALLATIONSINFORMATION
INSTALLATIONS-INFORMATIONER

Undertecknad installatör intygar att personligen ha utfört installationen av larmsystemet som
beskrivs nedan, i enlighet med tillverkarens anvisningar.
undertegnede installatør attesterer at have stået for installeringen af alarmanordningen i køretøjet som
beskrevet nedenfor og i overenstemmelse med producentens instruktioner.

INSTALLATIONSINTYG
ONSCERTIFIKAT
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3 - ANVISNINGAR I KORTHET
GA

RA
N

TIV
ILL
KO

GA
RA
NTI

R

Produkten täcks av en 24 månaders garanti som gäller från
köpdatumet, som bestyrks av kassakvittot eller av en räkning.
Garantin gäller inte om produkten har skadats på grund av
en felaktig installation, vid fall, under transporten, på grund
av vårdslöshet eller orsaker som inte kan härledas till
tillverkningsfel. Vid en felaktig installation av systemet
utbetalar inte tillverkaren någon typ av ersättning för någon
typ av direkta eller indirekta skador på personer eller föremål.
För att nyttja garantin ska användaren vända sig till den
auktoriserade återförsäljaren med inköpsbeviset som anger
respektive datum.

GA

RA

NTI

BE

TIN

GE

LSE

ÅR

Produktet er dækket af 24 måneders garanti med start
fra købsdatoen, hvis denne attesteres med kassebon
eller faktura. Garantien gælder ikke, hvis produktet er
beskadiget på grund af forkert installering, skader som
følge af fald eller transport, forsømmelse eller andre
årsager, som ikke skyldes fabriksfejl. Hvis systemet
installeres forkert, giver producenten ingen erstatning for
direkte eller indirekte skader af nogen art, hverken på
personer eller ting. For at kunne nyde godt af garantien
skal man henvende sig til en autoriseret forhandler med
købsbeviset påført den pågældende data.

TAK
UU
EH
DO

52

Tuotteen takuu on voimassa 24 kuukautta ostokuitin tai
laskun vahvistamasta hankintapäivämäärästä lähtien.
Takuu ei ole voimassa, jos tuote on vahingoittunut
virheellisen asennuksen, putoamisen tai kuljetuksen
aiheuttamien vahinkojen, laiminlyönnin tai muiden seikkojen
vuoksi, joita ei voida katsoa valmistusvirheeksi. Jos
järjestelmä on asennettu virheellisesti, valmistaja ei vastaa
millään tavalla minkäänlaisista suorista tai epäsuorista
henkilö- tai omaisuusvahingoista. Takuukorvausasioissa
tulee kääntyä valtuutetun jälleenmyyjän puoleen ja esittää
hankintatodistus, jossa on näkyvissä ostopäivämäärä.
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3.1 - Inkoppling
B
•
Dörrarna låses genom att trycka
A
på knappen A på fjärrkontrollen
(om fordonet är utrustat med
centrallås).
•
Körriktningsvisarna blinkar två gånger.
•
Summern piper två gånger (om den är tillkopplad).
•
Skydden kopplas till efter 23 sek.
•
Lysdioden lyser i 23 sek och börjar sedan att blinka.
3.2 - Ljudlös tillkoppling
För att tillfälligt koppla från summerns ljudsignal vid tillkopplingen,
tryck på knappen A på fjärrkontrollen innan tändningslåset kopplas
från. Vid nästa tillkoppling kopplas summern till.

FJÄRRKONTROLLENS
FUNKTION

T

R

Produktet har en garanti på 24 måneder fra og med
kjøpsdatoen med kassakvitteringen eller en faktura som
bevis. Garantien gjelder ikke hvis produktet er skadet på
grunn av feil installering eller på grunn av fall eller transport,
eller ved feil som ikke kan tilbakevises til
produksjonstidspunktet. Hvis systemet er feilinstallert,
gir ikke produsenten noen som helst form for godtgjørelse
for oppståtte skader - direkte eller indirekte – på personer
eller gjenstander. For å nyte godt av garantien må du ta
kontakt med godkjent forhandler og ta med kvitteringen
med kjøpsdatoen.
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VIL
K

Tillkoppling

KNAPP
A

KNAPP
B

3.3 - Skydd
Med larmsystemet tillkopplat löser ljudlarmet ut och ljuslarmet tänds
i 120 sek när någon försöker öppna motorhuven, bagageluckan,
en av dörrarna eller vid startförsök. För produkter med volymsensor
löser larmet ut vid ett intrång i fordonet.
Vid cykelslutet förblir systemet tillkopplat.
3.4 - Avstängning av ett pågående larm
När larmsystemet har löst ut kan sirénen och körriktningsvisarnas
blinkningar kopplas från genom att trycka en gång på fjärrkontrollens
knapp B.
Detta ingrepp avbryter larmcykeln, men systemet förblir i tillkopplat
läge. För att koppla från systemet fullständigt, tryck ännu en gång
på knappen B på fjärrkontrollen.
3.5 - Frånkoppling
•
Genom att trycka på knappen B på fjärrkontrollen låses dörrarna
upp.
•
Körriktningsvisarna blinkar en gång.
•
Summern piper en gång (om den är tillkopplad).
•
Skydden kopplas från omedelbart.
•
Lysdioden släcks.

Frånkoppling
Avstängning av larm
Paniklarm
Frånkoppling av ultraljudsvolym -sensor
och tilläggssensor (om installerad)

3.6 - Larmminne
Om larm har löst ut under din frånvaro, signalerar körriktningsvisarna
och summern fyra gånger i stället för en gång.
Se även kapitel 5.

Car finder
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3.7 - Frånkoppling av volymsensorn med ultraljud

3.9 - Paniklarm

Om du önskar koppla till larmsystemet
och samtidigt lämna rutorna öppna eller
lämna kvar en passagerare i fordonet,
kan volymsensorn kopplas från så att
larmet inte löser ut.

Om funktionen Car Finder är frånkopplad löser en larmcykel ut efter
23 sek varje gång som knappen A trycks ned på fjärrkontrollen
(sirénen ljuder och körriktningsvisarna blinkar). Om funktionen Car
Finder är tillkopplad, tryck två gånger på fjärrkontrollens knapp A i
följd. För att stänga av paniklarmet, tryck på knappen B på
fjärrkontrollen.

1)

2)

B
A

Koppla till systemet genom att
trycka på knappen A på
fjärrkontrollen.
Tryck åter på knappen A på fjärrkontrollen inom 23 sek.

Om en centimetervågsfrekvens- eller lyftskyddssensor har
installerats går det att koppla från volymsensorn genom att trycka
två gånger i följd på knappen A inom 23 sek.
Signalen bekräftas genom att körriktningsvisarna blinkar en gång
och av en ljudsignal från summern (om den är tillkopplad).
Sensorn är frånkopplad. Alla andra skydd förblir tillkopplade.
Sensorerna återaktiveras automatiskt nästa gång som systemet
kopplas till.
3.8 - Car Finder
Denna funktion hjälper dig att hitta din bil, t.ex. på en parkering.
Med larmsystemet tillkopplat blinkar körriktningsvisarna under max.
3 sek (om summern är inkopplad) när knappen A på fjärrkontrollen
trycks ned.
Funktionen Car Finder kan endast användas om larmet är tillkopplat.

6
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3.10 - Garagefunktion
Med funktionen “garage” kopplas larmsystemet från tillfälligt. Denna
funktion är särskilt användbar i parkeringar där det är nödvändigt
att deponera startnyckeln.
På så sätt är det inte nödvändigt att lämna över fjärrkontrollen eller
PIN-koden tillsammans med startnyckeln. Detta rekommenderas
för att undvika att obehörig person kommer åt fjärrkontrollen eller
PIN-koden.
Gör på följande sätt innan fordonet lämnas över:
Koppla till tändningslåset, öppna dörren på förarsidan och håll
knappen A på fjärrkontrollen nedtryckt i minst 4 sek. Under denna
tid fortsätter lysdioden att lysa med fast sken.
Tillkopplingen av funktionen bekräftas av att körriktningsvisarna
blinkar och summern ljuder i 3 sek. Varje gång som tändningslåset
kopplas till meddelas om garagefunktionen är tillkopplad med en
ljudsignal och av lysdioden.
Funktionen kopplas från genom att trycka på knappen B på
fjärrkontrollen i 4 sek med tillkopplat tändningslås och med öppen
dörr på förarsidan, eller efter att tändningslåset har kopplats till 10
gånger.

BRIDGE 4100
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4 - PROGRAMMERBARA FUNKTIONER
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Eftersom funktionsegenskaperna för detta larmsystem är anpassningsbara, ska installatören informeras om vilka funktioner som har
kopplats till i denna manual. Programmeringen som har utförts på fabriken markeras med ifylld ruta.
4.1 - Kontrollerad rutstängning confort
Tillkopplad

Håll knappen A nedtryckt på fjärrkontrollen och rutorna hissas upp
på ett kontrollerat sätt.
När knappen släpps upp avbryts upphissningen av rutorna.
4.2 - Tillkoppling av fördröjning av ruthissning
Tillkopplad



Frånkopplad

När denna funktion aktiveras höjs rutorna med en fördröjning på 1
sek i förhållande till stängningen av dörrarna.
4.3 - Automatisk dörrlåsning
Tillkopplad



Frånkopplad

Frånkopplad
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Frånkopplad

Varje gång som tändningslåset kopplas från och sista dörren stängs
startar en nedräkning som varar 2 min. I slutet av nedräkningen
kopplar larmsystemet till utan att låsa dörrarna. Om tändningslåset
kopplas till inom 2 min kopplas inte larmsystemet till.
4.6- Automatisk tillkoppling av startlås
Tillkopplad

Frånkopplad

Motorlåset kopplas till automatiskt 2 min efter att tändningslåset
har kopplats från. Lysdioden blinkar. Motorn kan inte startas i detta
läge. För att koppla från larmsystemet, tryck på knappen B på
fjärrkontrollen.
4.7 - Larm för startlås
Lägger till larmfunktionen när det automatiska startlåset kopplas
till. Om tändningslåset kopplas till löser larmet ut efter 25 sek.

4.4 - Val av funktionssätt automatisk dörrlåsning

4.8 - Distraheringsskydd för startspärr

Tid

BRIDGE 4100

Tillkopplad

Denna funktion låser automatiskt dörrarna vid en förinställd hastighet
eller inom 20 sek efter att tändningslåset har kopplats till.
I båda fallen öppnas dörrarna automatiskt när tändningslåset
kopplas från.

Hastighet

Låser dörrarna automatiskt i förhållande till hastighet eller tid.

50

4.5- Automatisk tillkoppling av larmsystem

BRIDGE 4100
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Tillkopplad

Tillkopplad

Frånkopplad

Frånkopplad

Vid tillkoppling med fjärrkontrollen startar en fördröjning på 40 sek.
Inom denna tid kopplas startspärren åter till om inte tändningslåset
kopplas till.

7
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4.13 - Summer

4.9 - Distraheringsskydd för larm
Tillkopplad

Frånkopplad

Tillkopplad

VEHICLESECURITY

8 - HUOLTO JA VIANMÄÄRITYS
Frånkopplad

8.1 - Kauko-ohjaimen paristo loppumassa

Vid tillkoppling med fjärrkontrollen startar en fördröjning på 40 sek.
Inom denna tid kopplas larmsystemet åter till om inte tändningslåset
kopplas till.Om luckan eller bagageluckan öppnas avbryts
fördröjningen på 40 sek.

Signalerar akustiskt tillsammans med körriktningsvisarna när
larmsystemet kopplas till och från.

4.10 - Dörrlåsning med distraheringsskydd för larm

Signalerar akustiskt tillsammans med körriktningsvisarna vid
användning av funktionen Car Finder.

Jos LED-valo vilkkuu lyhyen aikaa epäsäännöllisesti painettaessa
kauko-ohjaimen jompaakumpaa painiketta, tämä on merkki siitä,
että paristo on loppumassa.
Vaihda uusi paristo.
1 . Avaa kauko-ohjaimen paristokotelo vipuamalla varovasti kuvan
osoittamalla tavalla.

4.15 - Automatiskt stöldskydd

2 . Ota vanha paristo pois kuvan osoittamalla tavalla.

4.14 - Summer vid funktionen Car Finder
Tillkopplad

Tillkopplad

Frånkopplad

Denna funktion lägger till dörrlåsning till proceduren
distraheringsskydd för larm.

Tillkopplad
4.11 - Signalering av öppna dörrar/motorhuv/bagagelucka
Tillkopplad

Frånkopplad

När larmsystemet kopplas till signalerar systemet om dörrarna,
motorhuven eller bagageluckan är öppna med summern och
körriktningsvisaren (5 blinkningar i stället för 2). Om dessa stängs
inom 23 sek, signaleras deras öppning nästa gång de öppnas. Om
23 sek passerar utan att dörren, motorhuven eller bagageluckan
stängs, slutar larmsystemet att kontrollera öppningen tills ett nytt
öppnings-/stängningsmoment löser ut ett larm.
4.12 - Körriktningsvisare för tillkopplat/frånkopplat larmsystem
Tillkopplad

Frånkopplad

Larmsystemet signalerar med två blinkningar från
körriktningsvisarna att larmsystemet har kopplats till och med en
blinkning att larmsystemet har kopplats från.
Om funktionen är frånkopplad blinkar körriktningsvisarna endast
när en larmcykel har löst ut.

8
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Frånkopplad

Frånkopplad

3 . Odota noin 10 sekuntia.

Detta funktionssätt förutsätter att användaren av fordonet identifieras
varje gång som fordonet sätts i drift. Tillkopplat stöldskydd signaleras
av en lång blinkning från lysdioden och en ljudsignal från summern,
följt av en snabb blinkning från lysdioden.
Identifiering sker genom att de 2 första siffrorna i PIN-koden matas
in inom 10 sek efter att tändningslåset har kopplats till.
Identifieringen bekräftas av en lång blinkning från lysdioden. På så
sätt kan fordonet användas normalt tills tändningslåset kopplas från
nästa gång.
Om identifieringen inte sker, känner larmsystemet inte längre igen
fjärrkontrollerna och efter 50 sek löser en 30 sek lång larmcykel ut.
Om tändningslåset kopplas från stängs larmet av (larmsystemet
förblir tillkopplat) och efter 20 sek kopplas även motorlåset till.
För att koppla från larmsystemet med funktionssättet stöldskydd
ska hela PIN-koden matas in.

BRIDGE 4100
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4.

Asenna uusi paristo varoen koskemasta sormilla muualle kuin
pariston reunoihin. Aseta paristo paikalleen kuvassa näkyvän
polariteettisuunnan mukaisesti.

5.

Sulje paristokotelo ja paina kauko-ohjaimen painiketta A.
Tarkista, että järjestelmä vastaa. Testaa kauko-ohjainta
ajoneuvon lähellä.

6.

Heitä vanha paristo paristojen keräyssäiliöön.

7.

Jos kumpikin kauko-ohjain häviää, järjestelmä voidaan kuitenkin
kytkeä pois toiminnasta hätätilannetoiminnon avulla. Lue ohjeet
kohdasta Hätätilanne (kappale 6).
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8.2 - Vianmääritystaulukko
Kauko-ohjain ei aktivoi/kytke pois järjestelmää.
Il radiocomando
non
inserisce/disinserisce
il sistema 8.1)
Ratkaisu
A
Paristo
voi olla lopussa (kappale

Ratkaisu B

Kytke järjestelmä pois toiminnasta
suorittamalla hätätilannetoimenpiteet
(kappale 6) ja käänny sen jälkeen
järjestelmän asentajan puoleen.

Hälytys esiintyy ilman näkyvää syytä.

Si è verificato un allarme ingiustificato

Ratkaisu A

Jos
kyseessä
on
tilavalvonnan
ultraäänisensorin aiheuttama hälytys,
tarkista, että ikkunat, kattoluukku ja
ilmasuuttimet ovat kiinni eikä ajoneuvon
sisällä ole liikkuvia esineitä. Jos ongelma ei
poistu, ota yhteys järjestelmän asentajaan.

Ratkaisu B

Jos kyseessä on ovien, konepellin tai
tavarasäiliön avaamisen aiheuttama
hälytys, toinen painikkeista on
todennäköisesti säädettävä.Käänny
järjestelmän asentajan puoleen.
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7 - PIN-KOODIN VAIHTAMINEN

6 . Syötä uusi PIN-koodi:

Koska järjestelmää on mahdollista käsitellä henkilökohtaisen koodin
(PIN) avulla, koodia ei saa jättää ajoneuvon sisälle ilman valvontaa.
PIN-koodin avulla hälytysjärjestelmä voidaan kytkeä pois
toiminnasta tai uusia kauko-ohjaimia voidaan lisätä ilman lupaa.
Jos hukkaat PIN-koodin, voit vaihtaa koodin seuraavasti:

•
•

1.
2.
3.
4.

Kytke järjestelmä pois toiminnasta kauko-ohjaimella.
Käännä virta-avain asentoon “virta kytketty”.
Avaa yksi ovi ja konepelti ja pidä ne auki ohjelmoinnin ajan.
Paina kauko-ohjaimen painiketta A, kunnes suuntavilkut
ilmaisevat siirtymisen ohjelmointitilaan vilkkuen yhden kerran.
5 . Kirjoita vanha PIN-koodi:
-

-

-

VEHICLESECURITY

4.16 - Frivilligt stöldskydd

Kun neljäs numero on valmis, sammuta virta.
Syötä koodi uudelleen.
Jos järjestelmä tunnistaa syötetyn koodin ja ohjelmoidun koodin
samaksi, koodi tallentuu muistiin. Tallennus ilmaistaan
suuntavilkkujen ja LED-valon kolmen sekunnin pituisella
vilkkumisella.
Voit poistua toimenpiteestä milloin tahansa ohjelmoinnin aikana
sulkemalla oven. Vanha PIN-koodi jää muistiin.

Paina hätätilannepaneelin painiketta uuden PIN-koodin
ensimmäistä numeroa vastaavan määrän kertoja. LED-valo
vilkkuu nopeasti jokaisella painikkeen painalluksella.
Järjestelmä tulkitsee pitemmän tauon ensimmäisen numeron
syötön päättymiseksi ilmaisten sen LED-valon pitkällä
vilkkumisella ja äänimerkillä. Syötä muut numerot samalla
tavalla.
Syötä vanha PIN-koodi uudelleen.

Tillkopplad

Frånkopplad

Detta driftsätt förutsätter att användaren av fordonet kopplar till
denna funktion manuellt genom att trycka på knappen B på
fjärrkontrollen, med tillkopplat tändningslås.
Nästa gång som dörren på förarsidan öppnas signaleras
tillkopplingen av stöldskyddet med en lång blinkning från lysdioden
och en ljudsignal från summern. Lysdioden blinkar sedan snabbt.
För att identifiering ska ske, ska de 2 första siffrorna i PIN-koden
matas in inom 10 sek efter att tändningslåset har kopplats till.
Identifieringen bekräftas av en lång blinkning av lysdioden och
fordonet kan användas på ett normalt sätt tills tändningslåset kopplas
från nästa gång.
Om identifieringen inte sker känner larmsystemet inte längre igen
fjärrkontrollerna och efter 50 sek löser en 30 sek lång larmcykel ut.
Om tändningslåset kopplas från stängs larmet av (larmsystemet
förblir tillkopplat) och efter 20 sek kopplas även motorlåset till. För
att koppla från larmsystemet med funktionssättet stöldskydd ska
hela PIN-koden matas in.

4.18 - Signalering av hastighetsgräns
Tillkopplad

Frånkopplad

Om denna funktion är tillkopplad signalerar larmsystemet när
hasighetsgränsen överskrids. För att spara hastighetsgränsen i
minnet, tryck på knappen A på fjärrkontrollen när fordonet kör i den
hastighet som överensstämmer med hastighetsgränsen. För att
koppla från funktionen, tryck på knappen B på fjärrkontrollen med
fordonet i rörelse.
Det går att koppla till/från funktionen genom att trycka ned knappen
på kontrollpanelen en längre stund.

4.17 - Autovarningsblinkers
Tillkopplad

Frånkopplad

Om denna funktion är tillkopplad börjar de fyra körriktningsvisarna
blinka, om fordonets hastighet sjunker med 50 % under en sekund.
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5- LARMMINNE
6 - HÄTÄTILANNE
Vid frånkopplingen signalerar larmsystemet ett utlöst larm med fyra signaler från körriktningsvisarna och summern. Var uppmärksam på
lysdiodens signaleringar som finns tillgängliga, tills nästa gång som larmsystemet kopplas till eller tills tändningslåset kopplas till.
De olika signaleringarna identifierar vad som har varit orsaken till att larmet löst ut.

ORSAK TILL LARMET

1 blinkning

Dörrar har öppnats

2 blinkningar

Volymsensorn har löst ut

3 blinkningar

Motorhuven har öppnats

4 blinkningar

Paina painiketta PIN-koodin
numeroa vastaava määrä
kertoja

SIREENI
PÄÄLLÄ

PIN-KOODI
OIKEIN

Startförsök (nyckel i tändningslås)
Lyhyt
vilkkuminen

5 blinkningar

Öppning av bagagelucka

6 blinkningar

Kablar har klippts av

7 blinkningar

Hastighetssensor/tilläggssensorer har löst
ut

10
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HÄLYTYS
KYTKETTY
POIS

Pitkä
vilkkuminen

Syötä seuraava
PIN-koodin
numero
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TAUKO

HÄTÄTILANNE

LYSDIODENS
SIGNALERING

Hälytysjärjestemä voidaan kytkeä pois toiminnasta ilman kauko-ohjainta seuraavalla tavalla:
Paina hätätilannepaneelin painiketta PIN-koodin ensimmäistä numeroa vastaavan määrän kertoja.
LED-valo vilkkuu nopeasti jokaisella painikkeen painalluksella. Järjestelmä tulkitsee pitemmän tauon yhden numeron syötön päättymiseksi
ilmaisten sen LED-valon pitkällä vilkkumisella. Syötä muut numerot samalla tavalla.
Kun numerot on syötetty ja jos koodi on oikein, järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta.
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6 - NÖDLÄGE
5 - HÄLYTYSMUISTI
Jos hälytys on esiintynyt, järjestelmä ilmoittaa sen suuntavilkkujen neljällä välähdyksellä ja äänimerkillä. LED-valo ilmaisee hälytysmuistin,
kun järjestelmä kytketään pois toiminnasta, ja hälytysmuisti pysyy tallessa järjestelmän seuraavaan aktivointiin tai virran kytkentään
saakka.Hälytyksen syy ilmaistaan LED-valon erilaisella vilkkumisella.

1 välähdys

2 välähdystä
3 välähdystä
4 välähdystä

HÄLYTYKSEN SYY

Ovien avaaminen
Tilavalvonnan ultraäänisensorin toiminta

SIRÉN
ON

Konepellin avaaminen

Matkatavaratilan avaaminen

6 välähdystä

Kaapeleiden katkaisu

7 välähdystä

Nopeussensorin/lisäsensoreiden
toiminta

46

PAUS

LARM
FRÅNKOPPLAT

Lång
blinkning

Inmatning av
nästa siffra i
PIN-KOD
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PIN-KOD
OK
Kort
blinkning

Käynnistysyritys (virta-avain)

5 välähdystä

06DE2335A_segnat.pmd

Tryck ned knappen det antal
gånger som överensstämmer
med siffran för PIN-koden

NÖDLÄGE

LED-VALON
SIGNAALI

För att koppla från larmsystemet utan att använda fjärrkontrollen, gör på följande sätt:
Tryck ned knappen som sitter på nödpanelen så många gånger som överensstämmer med den första siffran i din PIN-kod.
Varje gång som knappen trycks ned blinkar lysdioden hastigt. En längre paus tolkas av systemet som att inmatningen av siffran har
avslutats och bekräftas av en lång blinkning från lysdioden. Gör på samma sätt för de övriga siffrorna.
När inmatningen av siffrorna är klar kopplas larmsystemet från (om koden är korrekt).
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7 - ÄNDRING AV PIN-KOD
Eftersom den personliga koden (PIN) kan användas för att komma
åt systemet ska koden inte lämnas obevakad inuti fordonet. Koden
kan i annat fall användas för att koppla från systemet eller för att
anknyta fjärrkontroller utan behörighet. Om du tappar bort din PINkod kan den alltid ändras med en enkel procedur:
1.
2.
3.
4.
5.
-

-

-

Koppla från systemet med fjärrkontrollen.
Vrid tändningslåset till läget "tillkopplat tändningslås".
Öppna en dörr och motorhuven och håll dem öppna under
programmeringen.
Tryck på knappen A på fjärrkontrollen tills körriktningsvisarna
blinkar för att bekräfta att programmeringsläget har öppnats.
Mata in den gamla PIN-koden:

6.

Mata in den nya PIN-koden:

•

Koppla från stängningslåset när den fjärde siffran har matats
in.
Upprepa inmatningen av koden.
När systemet upptäcker att den inmatade koden och den
programmerade koden överensstämmer med varandra sparas
koden i minnet. När koden har sparats bekräftas detta av att
körriktningsvisarna och lysdioden blinkar i 3 sek.
Du kan lämna programmeringen när som helst genom att stänga
dörren. Om programmeringen avbryts förblir den gamla PINkoden i minnet.

•

4.16 - Asetettu varkaudenesto

Tryck ned knappen som sitter på nödpanelen så många gånger
som överensstämmer med den första siffran i PIN-koden som
du vill mata in. Varje gång som knappen trycks ned blinkar
lysdioden hastigt.
En längre paus tolkas av systemet som att inmatningen av
siffran har avslutats och bekräftas av en lång blinkning från
lysdioden och en ljudsignal från summern. Gör på samma sätt
för de övriga siffrorna.
Upprepa inmatningen av den gamla PIN-koden.
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Aktivoitu

Ei aktivoitu

Kuljettaja voi kytkeä varkaudenestohälytyksen myös itse kaukoohjaimen painikkeella B virran ollessa kytkettynä.
Kun kuljettajan puolen ovi avataan seuraavan kerran,
varkaudeneston aktiivinen tila ilmaistaan LED-valon pitkällä
vilkkumisella ja äänimerkillä. Sen jälkeen LED-valo vilkkuu nopeasti.
Jotta ajoneuvoa voi ajaa, kuljettajan on annettava PIN-koodin kaksi
ensimmäistä numeroa 10 sekunnin kuluessa virran kytkemisestä.
Kun järjestelmä tunnistaa kuljettajan ilmaisten sen LED-valon pitkällä
vilkkumisella, ajoneuvoa voi ajaa normaalisti siihen saakka, kunnes
virta taas sammutetaan.
Jos järjestelmä ei hyväksy kuljettajaa (PIN-koodin kahta
ensimmäistä numeroa), kauko-ohjaimia ei enää tunnisteta, ja 50
sekunnin kuluttua annetaan 30 sekunnin pituinen hälytys. Jos virta
sammutetaan, hälytys keskeytyy (järjestelmä pysyy kytkettynä
toimintaan), ja 20 sekunnin kuluttua aktivoituu myös
ajonestojärjestelmä. Kun järjestelmä on varkaudeneston
hälytystilassa, PIN-koodi on annettava kokonaan hälytyksen
poiskytkemiseksi.

4.18 - Ylinopeusvaroitus
Aktivoitu

Ei aktivoitu

Jos toiminto on aktivoitu, järjestelmä ilmoittaa ylinopeudesta
äänimerkillä. Nopeusrajoitus tallennetaan muistiin painamalla kaukoohjaimen painiketta A ajoneuvon nopeuden ollessa
nopeusrajoituksen mukainen. Toiminto kytketään pois päältä
painamalla kauko-ohjaimen painiketta B ajoneuvon liikkuessa.
Toiminto voidaan aktivoida/kytkeä pois painamalla pitempään
ohjauspaneelin painiketta.

4.17 - Hätävilkkutoiminto (AutoHazard)
Aktivoitu

Ei aktivoitu

Jos toiminto on aktivoitu, auton neljä hätävilkkua alkavat vilkkua,
jos ajoneuvon nopeus laskee 50 % sekunnin kuluessa.

BRIDGE 4100
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4.9 - Hälytyksen automaattinen kytkentä
Aktivoitu

Ei aktivoitu

4.13 - Äänimerkki
Aktivoitu

Kauko-ohjaimella tapahtuvan poiskytkennän jälkeen on 40 sekunnin
viive, jonka kuluessa hälytysjärjestelmä aktivoituu uudelleen, jos
virtaa ei kytketä.Jos ovi tai tavarasäiliö avataan, viiveaika keskeytyy.

8 - UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Ei aktivoitu

8.1 - Fjärrkontrollens batteri är urladdat

Äänimerkki kuuluu yhtä aikaa suuntavilkkujen vilkkumisen kanssa
ilmaisten järjestelmän kytkennän ja poiskytkennän.
4.14 - Auton paikallistamistoiminnon äänimerkki

4.10 - Hälytyksen automaattinen kytkentä ja ovien lukitseminen
Aktivoitu

Ei aktivoitu

Tässä toiminnossa hälytyksen automaattinen kytkentä sisältää myös
ovien lukitsemisen.
4.11 - Ovien/konepellin/tavarasäiliön aukiolon ilmoitus
Aktivoitu

Ei aktivoitu

Kytkettäessä järjestelmä toimintaan se ilmoittaa äänimerkillä ja
vilkuilla (viisi välähdystä kahden sijaan), jos ovet, konepelti tai
tavarasäiliö eivät ole suljettu. Jos ne suljetaan 23 sekunnin kuluessa,
niiden seuraava avaaminen tunnistetaan taas. Jos 23 sekuntia kuluu
sulkematta ovea, konepeltiä tai tavarasäiliötä, järjestelmä ei enää
valvo niiden tilaa siihen saakka, kunnes tapahtuu uusi hälytyksen
aikaansaava sulkeminen/avaaminen.
4.12 - Kytkennän/poiskytkennän vilkkuvalo
Aktivoitu

Ei aktivoitu

Järjestelmän kytkeytyminen ilmaistaan kahdella suuntavilkun
välähdyksellä ja poiskytkeytyminen yhdellä välähdyksellä.
Jos järjestelmää ei ole aktivoitu, suuntavilkut vilkkuvat vain
hälytyksen esiintyessä.
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Aktivoitu

4.15 - Automaattinen varkaudenesto
Ei aktivoitu

Tämä toiminto edellyttää ajoneuvon kuljettajan tunnistamisen aina
autoa käynnistettäessä. Kun varkaudenesto on aktivoitu, LED-valo
vilkkuu pitkään ja kuuluu äänimerkki, jonka jälkeen LED-valo vilkkuu
nopeasti.
Jotta ajoneuvoa voi ajaa, kuljettajan on annettava PIN-koodin kaksi
ensimmäistä numeroa 10 sekunnin kuluessa virran kytkemisestä.
Kun järjestelmä tunnistaa kuljettajan ilmaisten sen LED-valon pitkällä
vilkkumisella, ajoneuvoa voi ajaa normaalisti siihen saakka, kunnes
virta taas sammutetaan.
Jos järjestelmä ei hyväksy kuljettajaa (PIN-koodin kahta
ensimmäistä numeroa), kauko-ohjaimia ei enää tunnisteta, ja 50
sekunnin kuluttua annetaan 30 sekunnin pituinen hälytys. Jos virta
sammutetaan, hälytys keskeytyy (järjestelmä pysyy kytkettynä
toimintaan), ja 20 sekunnin kuluttua aktivoituu myös
ajonestojärjestelmä.
Kun järjestelmä on varkaudeneston hälytystilassa, PIN-koodi on
annettava kokonaan hälytyksen poiskytkemiseksi.
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Om lysdioden blinkar en kort stund eller oregelbundet när en av
knapparna trycks ned innebär detta att batteriet håller på att ta
slut.Byt ut batteriet.

Ei aktivoitu

Äänimerkki kuuluu yhtä aikaa suuntavilkkujen vilkkumisen kanssa
auton paikallistamisen yhteydessä.

Aktivoitu
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1 . Öppna fjärrkontrollens hölje för att byta ut batteriet. Var
uppmärksam på att bända i det område som anges i figuren.

Fjärrkontrollen kopplar inte till/från larmsystemet

2.

Ta bort batteriet genom att ta ut det enligt figuren.

3.

Vänta cirka 10 sek.

4.

Sätt in det nya batteriet. Var försiktig så att du endast tar med
fingrarna på batteriets kanter. Respektera polerna enligt figuren.

5.

Stäng höljet och tryck på knappen A på fjärrkontrollen.
Kontrollera att larmsystemet svarar på fjärrkontrollen. Utför
kontrollen i närheten av fordonet.

Il radiocomando
non
inserisce/disinserisce
il sistema
Lösning
A
Batteriet
kan vara urladdat
(kapitel 8.1).

6.

Släng det urladdade
uppsamlingsbehållare.

7.

Även om du tappar bort båda fjärrkontrollerna går det att göra
en nödfrånkoppling.
Se proceduren för frånkoppling/nödläge (kapitel 6).
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8.2 - Felsökningstabell

batteriet

i

därtill

Lösning B

Utför nödproceduren för att koppla från
systemet (kapitel 6) och vänd dig sedan
till en kunnig installatör.

Larmet har löst ut utan anledning

Si è verificato un allarme ingiustificato

Lösning A

Larmet
har
förorsakats
av
ultraljudvolymsensorn. Kontrollera att
rutorna, takluckan och luftinsläppen är
stängda och att det inte finns föremål i
fordonet som är i rörelse. Om problemet
kvarstår, vänd dig till din installatör.

Lösning B

Larm för att dörrarna, motorhuven eller
bagageluckan har öppnats. Troligtvis
måste en av knapparna regleras.
Vänd dig till en kunnig installatör.

avsedd
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