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Patrolline HPS845 gebruik met de originele handzender
1. Aan- en uitschakelen met de originele handzender van het voertuig
1.1.

Aanschakelen van het alarmsysteem
Druk op de vergrendelknop van de originele handzender.
1 beeptoon (indien geactiveerd).
De LED op het dashboard licht op (10 sec. statisch, daarna knipperen).

1.2.

Uitschakelen van het alarmsysteem
Druk op de ontgrendelknop van de originele handzender.
2 beeptonen (indien geactiveerd).
De LED op het dashboard dooft.

2. Alarm aanschakelen zonder werking optionele ultrasoon HPS55 of hyperfrequent HPA602
Druk binnen de 10 sec. na het aanschakelen van het alarmsysteem opnieuw op de vergrendelknop van de
originele handzender.
Bevestiging uitschakeling: 3 beeptonen (indien geactiveerd) en 3 x knipperingen van de richtingaanwijzers.
3. Alarm aanschakelen zonder werking sirene / claxon (stil alarm)
In deze situatie geeft het alarmsysteem de inbraak- / diefstalpoging alleen aan met het knipperen van de
richtingaanwijzers, en eventueel via optionele GSM-modem (communicator).
Wanneer het alarmsysteem uit waakstand staat (centrale vergrendeling open):
Zet het contact (+15) drie maal af en terug op.
Druk binnen de 30 sec. op de vergrendelknop van de handzender.
Bevestiging uitschakeling: 4 beeptonen (indien geactiveerd) en 4 x knipperingen van de richtingaanwijzers.
4. Alarm stoppen gedurende het loeien van sirene / claxon
Bij inbraak of diefstalpoging loeit de sirene of claxon en knipperen de richtingaanwijzers gedurende 30 sec.
Om het loeien van de sirene of claxon te stoppen:
zonder het alarmsysteem uit te schakelen: druk op de vergrendelknop van de handzender.
met het uitschakelen van het alarmsysteem: druk op de ontgrendelknop van de
handzender.
5. Paniekalarm (indien geactiveerd)
Met deze functie kan men een alarmcyclus van 30 sec. laten uitvoeren (sirene/claxon en richtingaanwijzers)
in bvb een gevaarsituatie.
Alarmsysteem aanschakelen (vergrendelknop)
Na 10 sec., druk op de vergrendelknop van de handzender.
Om de alarmcyclus te stoppen:
zonder het alarmsysteem uit te schakelen: druk op de vergrendelknop van de handzender.
met het uitschakelen van het alarmsysteem: druk op de ontgrendelknop van de
handzender.
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6. Uitschakelen d.m.v. pincode
Gebruik de pincode om het alarm uit te schakelen wanneer de handzenders niet werken.
De pincode bestaat uit 3 cijfers (fabriekscode is 1-2-3) en wordt ingevoerd d.m.v. het contactslot via de
volgende procedure:
Pincode invoeren:
ste
1. Zet het contact (+15) van het voertuig zo vaak op en af als de waarde van het 1 cijfer
(1 keer in het geval van de fabrieksinstelling).
Tijdens de samenstelling van de code blijft de LED op het dashboard branden en
weerklinkt de claxon of sirene.
Wacht tot de LED op het dashboard dooft.
de
2. Zet het contact (+15) van het voertuig zo vaak op en af als de waarde van het 2 cijfer
(2 keer in het geval van de fabrieksinstelling).
Wacht tot de LED op het dashboard dooft.
de
3. Zet het contact (+15) van het voertuig zo vaak op en af als de waarde van het 3 cijfer
(3 keer in het geval van de fabrieksinstelling).
Als de procedure correct is uitgevoerd, zal na het 3

de

cijfer het systeem uitschakelen.

Wijzigen van de pincode: wendt u tot uw installateur.
7. Valet mode
Met deze functie worden alle systeemfuncties in stand-by (OFF) gezet.
Om de valet mode in te schakelen, moet het alarmsysteem uitgeschakeld zijn.
7.1.

Aanschakelen van de valet mode
Geef de pincode in d.m.v. het contact (+15) – de fabriekscode is 1-2-3. (zie hierboven)
Als de pincode correct is ingevoerd, zal na het derde cijfer de statusLED op het dashboard snel gaan
knipperen en vervolgens nog 2 keer trager knipperen.

Om aan te geven dat de valet mode actief is, zal de statusLED op het dashboard telkens bij het
aanschakelen van het contact (+15) gedurende 30 sec. 2 keer snel knipperen.
7.2.

Uitschakelen van de valet mode
Geef de pincode in d.m.v. het contact (+15) – de fabriekscode is 1-2-3. (zie hierboven)

Als de pincode correct is ingevoerd, zal na het derde cijfer de statusLED op het dashboard snel gaan
knipperen en vervolgens nog 4 keer trager knipperen.

8. Uitschakelen werking sirene
Draai de sleutel achter op de sirene naar links om de werking van de sirene uit te schakelen, draai naar
rechts om de sirene te activeren.
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