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Wij danken u dat u gekozen heeft voor een Gemel E-250 serie Autoalarm, een bijzonder product dat u 
de mogelijkheid geeft uw originele handzenders te completeren met alle beveiligings functies. Het is  
raadzaam de tijd te nemen om deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en alle verschillende 
kenmerken/functies van het alarmsysteem eigen te maken. Uw alarmsysteem is voorzien van twee 
elektronische noodsleutels die u de mogelijkheid geven bij verlies of defect  van uw handzender het 
alarmsysteem uit te schakelen.  

 
Vraag bij uw installateur de lijst aan met de beschikbare functies en om evt. programmering 
ervan op uw voertuig. Dankzij de oorspronkelijke afstandsbediening van het voertuig en de in 
het voertuig gemonteerde KNOP/LED, kunt u het alarmsysteem van uw auto bedienen. Voor 
de aansturingen en de specifieke signalen wordt verwezen naar de desbetreffende tabellen. 

 
     Inschakelen van het alarmsysteem:  
 
 
 

Inschakelen van het alarmsysteem moet volgen op het drukken op de knop van de originele 
handzender. Dit wordt als volgt weergegeven:  

• Richtaanwijzers knipperen 2x, mits het voertuig zelf geen knipperlicht signaal geeft 
bij het afsluiten van het voertuig. 

• Sirene geeft 2x BEEP geluid, alleen als de functie is ingeschakeld 
• Sirene geeft 1x BOOP geluid als er een portier open slaat of voertuig niet goed is 

afgesloten. 
• Led knippert snel tijdens de instelperiode van 25 sec. Daarna gaat led langzamer 

knipperen. 
 
 
      Uitschakelen van het alarmsysteem: 
 
 
 

Uitschakelen van het alarmsysteem moet volgen op het drukken op de originele handzender. Het 
voertuig zal vervolgens de portieren ontgrendelen. Het uitschakelen wordt als volgt weergegeven: 

• Richtaanwijzers knipperen 1x, mits het voertuig zelf geen knipperlicht signaal geeft 
bij het openen van het voertuig. 

• Sirene geeft 1x BEEP geluid als er geen tussentijdse alarmmelding is geweest. 
• Sirene geeft 1x BEEP gevolgd door 1x BOOP geluid wanneer er een alarmmelding is 

ge est. 
• S e geeft 1x BEEP gevolgd door 4x BOOP geluid als de accuspanning van het voertuig 

te g is ! 
• Le aat uit als er geen alarmmelding is geweest, bij een alarmmelding knippert het ledje 

vo ns het alarmgeheugen. Aan de hand van de knipperfrequentie van de led, kunt u 
na n op welke sensor het alarm is afgegaan. 

  

 
       (Tijdelijk) uitsluiten van  Gebruikershandleiding  Gemel E-250 serie  

        Conform Europese Regelgeving 95/96EC-95/94EC Ultrasoon  sensoren: 
 
 
 
Draai de contactsleutel 2x achtereen op ‘On’ en schakel het alarmsysteem binnen 20 sec in, door 
met uw originele afstandbediening / handzender het voertuig af te sluiten.  
• Sirene geeft 3x BEEP geluid. Dit is de bevestiging dat de ultrasoonsensor  is uitgeschakeld. 
• Led knippert snel tijdens de instelperiode van 25 sec. 
 
 

Alarmgeheugen: Nadat het alarmsysteem is uitgeschakeld zal een knipperende Led 
weergeven of er één of meer alarmmeldingen hebben plaatsgevonden tijdens uw 
afwezigheid. Om de verschillende oorzaken voor triggering van het alarmsysteem aan te 
geven, raadpleegt u onderstaande label met verschillende knippersignalen. 

 
Deze alarmmeldingen blijven in het alarmgeheugen, totdat u uw voertuig weer start of met 
de originele handzender het alarmsysteem weer inschakelt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noodprocedure voor het uitschakelen van het alarmsysteem: Het alarmsysteem kan, in geval 
van verlies of defect van de afstandbediening (handzender), tijdelijk gedeactiveerd worden middels 
de 2 electronische codesleutels of middels de persoonlijke noodcode ( Override-code ) van 5 
cijfers.  

 
Uw inbouwer heeft tijdens de inbouw uw persoonlijke Override-Code geprogrammeerd in de alarm-
unit. Deze persoonlijke code treft u ook op de Override-Card die u heeft meekregen na inbouw van 
het alarmsysteem in uw voertuig !  Deze procedure werkt alleen nadat de instelperiode van 25sec. 
voorbij is of tijdens alarmmelding.  
 
Tijdens het invoeren van de code wordt er een alarmsituatie gemaakt en gaat het alarm af !

Alarmgeheugen: als er zich verschillende alarmmeldingen 
hebben voorgedaan, dan signaleert het geheugen ze in volgorde 
met een tussentijdse pauze van 3 sec. en herhaalt ze om de 6 
sec. Het geheugen wordt gereset zodra het voertuig weer wordt 
gestart of door het alarm met de originele handzender weer in te 
schakelen.   
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 Overige signaleringen van het alarmsysteem: ( e.e.a. is afhankelijk van de 
alarmconfiguratie)  

  
 • Alarm !   …… de alarmmelding kan stopgezet worden met de originele 

handzender van het voertuig. Deze alarmcycli duurt 30 sec. 
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Voorbeeld invoer code 12321: de knop ( of het contactslot even in- en 
uitschakelen om de knippercode te bevestigen) moet direct ingedrukt 

worden na een aantal flashes (knipperingen) van de led dat overeenkomt 
met ieder specifiek cijfer van de Override-code. 

• Automatisch inschakeling alleen motorblokkering ….. 4 minuten nadat de 
motor is afgezet of 50 sec. na een portier, met uitgeschakelde motor, geopend te 
hebben. Richtingaanwijzers knipperen 1x en led knippert langzaam. 

• Automatisch inschakelen alarmsysteem & motorblokkering....... vindt plaats 
na sec. nadat er, met uitgeschakelde motor,  een portier geopend en weer 
gesloten is. Richtingaanwijzers knipperen 2x en led knippert snel gedurende de 
eerste 25 sec, daarna knippert de led langzaam. 

• Voormelding Alarm !....... vindt alleen plaats als de automatische inschakeling 
van het alarmsysteem is geactiveerd. De sirene geeft BEEP geluiden gedurende 5 
sec., echter na 10 sec. volgt de alarmcyclus. 

• Garagestand……. Richtingaanwijzers knipperen 1x, Sirene geeft 1x Beep, Led knippert 
snel. 
 

 
 

 
 
 

• Bewaar de reserve handzender buiten de auto. 
• Geeft uw elektronische codesleutel nooit aan derden 
• Plak de meegeleverde alarmsticker op de ramen 
• Wilt u uw auto voor een langere tijd op een bewaakte plaats achterlaten, dan 

is het beter de ultrasoon sensoren uit te schakelen. Het stroomverbruik 
wordt hierdoor verlaagd.  

• Voorzichtig bij het reinigen van het motorblok / het gebruik van een 
hogedrukspuit.  Richt de waterstraal nooit op de sirene !  

Procedure voor het deactiveren van een uitgeschakeld alarm (Garagestand) : 
• Installatie en aansluitingen dienen uitgevoerd te worden in 

overeenstemming met  de aanbevelingen van de fabrikant. Installatie dient te 
geschieden door een professionele installateur. 

 
Als u het uitgeschakelde alarm helemaal wilt deactiveren, voor velen ook wel bekend als de 
‘garagestand’,  is dit mogelijk met zowel de knop/led / het optionele toetsenbordje en de 
elektronische sleutel. In deze ‘garage-stand’ kunnen derde het voertuig gebruiken of werken aan 
het voertuig zonder dat het alarmsysteem in- of uitgeschakeld kan worden!  

• Zorg ervoor dat zonodig het SCM-certificaat volledig is ingevuld alvorens 
u de auto meeneemt. 

• Laat uw alarminstallatie periodiek elk jaar controleren.  
• Vraag, bij verlies van een elektronische codesleutel, uw installateur om de 

nieuw geleverde codesleutel direct opnieuw te programmeren. 
 

Homologatie nummer     AA030412    Gemel E251 / E252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanbeveling:

• Deactiveren mbv ‘knopje op de led’ : U moet de contactsleutel van het voertuig in 
de contactstand ‘On’ draaien, het knopje op de led of de toets nr. 1 van de 
toetsenbordje 2 maal indrukken en na de contactsleutel weer uit gedraaid te 
hebben de Override-Code invoeren. Voor het invoeren van uw 5 cijferige 
Override-Code gebruikt u het knopje bij de led. Voer het eerste cijfer in door het 
aantal keren op het knopje te drukken, vervolgens wacht u tot de led flitst, 
vervolgens gaat u op dezelfde manier het 2e tot en met het 5e getal invoeren. 

• Deactiveren mbv elektronische sleutel : In dit geval hoeft u slechts de 
elektronische sleutel in het contactpunt te steken. In beide gevallen geeft de 
centrale met 1 Boop geluid aan dat hij gedeactiveerd is. 
 

N.B.: Ga, om de centrale weer te activeren als volgt te werk : Steek de elektronische sleutel 
gedurende minstens 2 seconden in het contactpunt of draai de contactsleutel in de contactstand ‘ON’,  
druk vervolgens gedurende 2 sec. op de knop/led of tegelijkertijd op twee toetsen van de 
toetsenbord. In beide gevallen geeft de centrale met 1 Beep geluid aan dat de alarmunit weer is 
geactiveerd.   
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