
Gefeliciteerd ! U heeft gekozen voor een GEMEL autoalarm, een bijzonder product wat u de mogelijk geeft uw
originele handzender te completeren met alle beveiliging functies. Neemt u de tijd om deze beschrijving in zijn
geheel door te nemen en u de verschillende kenmerken van uw autoalarm eigen te maken. Het alarm is uitgerust
met twee elektronische sleutels.

INSCHAKELING

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

De richtingaanwijzers lichten op
2 x een sirene signaal (te selecteren door de installateur) (niet benodigd in kit E547)
LED gaat aan.

NB.: Het akoestisch signaal werkt pas na 25 seconden

UITSLUITEN VAN DE ULTRASOONSENSOR
(evt. van schok en hellinghoek modules)

Draai de contactsleutel 2 x achtereen op “ON”  en schakel binnen 15 seconden het alarm in met de originele
handzender
P.S.: Het uitsluiten wordt slechts voor één cyclus in het geheugen opgeslagen.

UITSCHAKELING

Het uitschakelen moet volgen op het drukken op de knop van de originele handzender. Het uitschakelen wordt
als volgt weergegeven:

De richtingaanwijzers lichten op
1 x een sirene signaal (te selecteren door de installateur) (niet benodigd in kit E547)
LED gaat uit.

CARCHECK

Deze, door de installateur te selecteren functie, zal zorgen voor een sirene signaal (4x)wanneer bij inschakeling
van het alarm een of meerdere contacten niet in de juiste positie staan (bv. er staat nog een deur open).

ALARMGEHEUGEN

Nadat het alarm is uitgeschakeld zal een knipperend LED weergeven of één of meer akoestische alarmen hebben
plaatsgevonden tijdens uw afwezigheid. Om de verschillende oorzaken voor triggering aan te geven  raadpleegt
u tabel met de verschillende knippersignalen.
Het alarm blijft dit signaal opslaan totdat u de contactsleutel op ON draait of tot de volgende inschakeling

1 x uit elke 6” alarm op ultrasoon
2 x uit elke 6” alarm op deuren
4 x uit elke 6” alarm op motorkap/ kofferdeksel
8 x uit elke 6” alarm van back-up accu/ contact (+15) / stroomafname (indien ingeschakeld)

STARTBLOKKERING

Deze functie maakt een enkele startblokkering mogelijk te maken. Bij inschakeling van het alarmsysteem stelt de
onderbreking zich automatisch in en treedt in werking bij een poging de motor te starten.

ELECTRONISCHE NOODSLEUTEL

In geval van verlies van de originele handzender is het mogelijk de auto met de sleutel te openen en het alarm uit
te schakelen m.b.v. de elektronische sleutel.

Gebruikershandleiding CONFORM EUROPESE REGELGEVING 95/96EC-95/94EC
AANBEVELING

Bewaar de reserve originele handzender buiten de auto
Geef uw elektronische sleutel nooit uit handen
Breng de meegeleverde alarmstickers aan op ramen
Wilt u uw auto een langere tijd op een bewaakte plaats achterlaten is het beter de ultrasoonsensor te
deactiveren. Het stroomverbruik wordt hierdoor verlaagd.
Voorzichtig bij het reinigen van het motorblok. Richt een waterstraal nooit op het systeem.
Installatie en aansluitingen dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de
fabrikant. Installatie dient te geschieden door een professionele installateur.
Zorg ervoor dat het certificaat volledig is ingevuld alvorens u de auto meeneemt
Het is aan te raden de installatie periodiek door de installateur te laten controleren

Vraag, bij verlies van één van de elektronische sleutels, uw installateur direct een nieuwe sleutel en laat deze
opnieuw programmeren.

BELANGRIJK: Dit product is overeenkomstig  Europese Richtlijn 95/94/EC betreffende
elektromagnetische comptabiliteit, en 95/56/EC betreffende alarmsystemen
In geval van controles door de bevoegde autoriteiten, dient u een compleet ingevuld certificaat
te overleggen. Bewaar dit certificaat bij uw autopapieren.

NB. Dit certificaat dient het goedkeuringsnummer te bevatten. U kunt dit nummer vinden op de
verpakking of op het label op het product zelf.

Homologatie nummer AA-

WAARSCHUWING:
Dit apparaat is slechts een afschrikmiddel tegen mogelijke diefstal. In geen geval kan het beschouwd worden als
een verzekering tegen diefstal.
De fabrikant neemt geen verantwoording voor schade of onregelmatigheden in de werking van het apparaat, van
accessoires  of het electrisch systeem van de auto veroorzaakt door een slechte montage en/of  het overschrijden
van de specificaties.
De fabrikant behoud zich het recht voor wijzigingen aan te brengen indien nodig zonder voorafgaande
kennisgeving.
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