


MK99 NL
AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET

ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen
plaatsvinden die uitgeschakeld worden d.m.v. een elektronische sleutel met dynamische code of, in
noodgevallen via een op de klant aanpasbare OVERRIDE code bestaande uit vijf djfers. De
startonderbreker wordt geleverd met een gecodeerde elektronische sleutel maar met de mogelijkheid
er maximaal vier bij te programmeren.
N.B. Voor de veiligheid van het voertuig is het belangrijk de OVERRIDE CODE telkens opnieuw aan de
klant aan te passen indien hij voor onderhoud aan derden bekend gemaakt moet worden.

INWERKINGTREDING
De startonderbreker treedt 20sec na het uitzetten van de motor en het openen van het portier aan de
bestuurderskant automatisch in werking. lndien het portier niet geopend wordt, treedt de
startonderbreker na 120sec in werking.  Inwerkingtreding is ook mogelijk met behulp van de
gecodeerde elektronische sleutel door deze op de LED te drukken.  De inwerkingtreding wordt
gesignaleerd doordat de LED gaat knipperen.

UITSCHAKELING
Uitschakeling is mogelijk door het uiteinde van de gecodeerde elektronische sleutel op de LED te
drukken of in noodgevallen met behulp van de override code.  Ultschakeling wordt bevestigd doordat
de LED uit gaat.

NOODUITSCHAKELING via override code
Bij verlies en of storing van de elektronische sleutel, kan de startonderbreker uitgeschakeld worden via
de OVERRIDE code. De in de fabriek ingestelde code is voor ieder artikel verschillend maar kan
aangepast worden aan de eigen vereisten (zie paragraaf "AANPASSING OVERRIDE CODE"). De
geheime code Is aangegeven in het daarvoor bestemde hokje van de coupon op de laatste pagina van
deze handleiding.

Om  de startonderbreker uit te schakelen onderstaande procedure volgen:
De contactsleutel naar ON (+15) draaien en controleren of de LED uitgaat;

A) De sleutel terugdraaien naar OFF en wachten tot de LED knippert ter bevestiging van het
eerste cijfer van de    geheime code;

LET OP: DE LED MOET EVENVEEL KEREN KNIPPEREN ALS HET EERSTE CODECIJFER (B.V.
INDIEN HET CIJFER 1 IS BIJ DE EERSTE KEER KNIPPEREN VAN DE LED DE CONTACTSLEUTEL
NAAR ON DRAAIEN) Het cijfer bevestigen door de contactsleutel naar ON te draaien;

B) De contactsleutel near OFF draaien
en wachten tot de LED gaat knipperen
voor het tweede cijfer, Het rjjfer
bevestigen en voortgaan naar punt C - D
en E voor de ontbrekende cijfers.
Wanneer het vijfde cjjfer bevestigd is en
de ingevoerde code juist is,
wordt de startonderbreker ontgrendeld en
moet u de auto starten ter bevestiging
van de handeling, zo niet dan blijft de
startonderbreker ingeschakeld.  In dat
geval moet u de procedure herhalen.

AANPASSING -QVERRIDE CODE
De geheime override code kan aan de eigen vereisten aangepast worden door de hieronder
beschreven procedure te volgen bij uitgeschakelde startonderbreker.

INGANG TOT PROCEDURE TER VERVANGING VAN DE CODE, hier 13212:



Het portier san de bestuurderskant
openen en open laten.  De
contactsleutel naar ON draaien:
A) De contactsloutel binnen 15"

terugdraaien naar OFF en
wachten tot de LED knippert
voor het eerste cijfer van de
geheime code.  Deze
bevestigen door de
contactsleutel nar ON te
draaien (b.v. indien het cijfer 1
is, de eerste keer dat de LED knippert de contactsleutel naar ON draaien);

B) De contactsleutel binnen 15" terugdraaien naar OFF en wachten tot de LED knippert voor het
tweede cijfer.  Dit cijfer bevestigen en voortgaan naar punt C en D.
E) Het portier aan de bestuurderskant sluiten en de contactsleutel binnen 15" terugdraaien naar
OFF en wachten tot de LED knippert voor het vijfde cijfer.  Dit cijfer bevestigen door de contactsleutel
naar ON te draaien.  Indien de ingevoerde code juist is, blijft de LED continu branden.

INVOERING NIEUWE
CODE: hier 12113

F) Contactsleutel
terugdraaien naar OFF en
wachten tot de LED knippert om
het eerste cijfer van het
nieuwe nummer te
bevestigen.
G) De contactsleutel terugdraaien naar OFF en wachten tot de LED knippert om het tweede cijfer
te bevestigen, voortgaan naar punt H - I en L voor de ontbrekende cijfers.

Wanneer het vijfde cijfer van de nieuwe geheime code bevestigd en de contactsleutel op ON gelaten
is, wordt na een pauze van 3" d.m.v. een knippersequentie van de LED het nieuwe geheime
codenummer ingevoerd.  Dit laatste is belangrijk omdat het nummer zichtbaar is en gecontroleerd kan
worden op eventuele fouten bij het invoeren van de cijfers.
N.B. De aangepaste geheime code opschrijven in het daarvoor bestemde hokle op de laatste pagina
van deze handleiding afgedrukte coupon.  De pagina volgens de beschrijving uitknippen en op een
veilige plaats bewaren.

PROGRAMMERING ELEKTRONISCHE SLEUTELS
Door de hieronder beschreven procedure uit te voeren met de startonderbreker uitgeschakeld, kunnen
nieuwe elektronische sleutels geprogrammeerd worden.  De eerste geprogrammeerde sleutel wist alle
codes van de tevoren gecodeerde sleutels uit.  Daarom moeten alle, minstens 1 en maximaal 4,
beschikbare sleutels geprogrammeerd worden.
EERST CONTROLEREN OF EEN GEHEIM CODENUMMER BESCHIKBAAR IS ALVORENS DE
PROCEDURE UIT TE VOEREN.

Het portier aan de bestuurderskant openen en open laten.  De contactsleutel naar ON (+15) draaien;
A) De contactsleutel binnen 15" terugdraaien naar OFF en wachten tot de LED knippert voor het
eerste cijfer van de geheime code, het cijfer bevestigen door de contactsleutel naar ON te draaien (b.v.
lndien het eerste cijfer 1 is de contactsleutel de eerste keer dat de LED knippert naar ON draaien); B)
De contactsleutel binnen 15" terugdraaien naar OFF en wachten tot de LED knippert voor het tweede
cijfer.  Het cijfer bevestigen en voortgaan naar punt C-D en E voor de drie ontbrekende cijfers; Het
vijfde cijfer bevestigen en de contactsleutel op ON laten;
Het uiteinde van de te programmeren elektronische sleutels (MAX 4) op de LED drukken en door
middel van het knipperen van de LED verifiëren of de programmering plaatsgevonden heeft.

De programmeringprocedure wordt veriaten door de contactsleutel terug te draaien naar OFF.



GEHEUGEN GEPROGRAMMEERDE ELEKTRONISCHE SLEUTEL
Om veiligheidsredenen gaat de LED telkens wanneer de sleutel uit het contact wordt verwijderd,
evenveel keren knipperen als er geprogrammeerde elektronische sleutels zijn.

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

KABEL No KLEUR FUNCTIE
1 ZWART Positieve stroomvoorziening. Met een vaste positieve pool verbinden (+30) door er

een 5A zekering tussen te plaatsen.
2 ZWART Leiding alarmsysteem (+15). Verplicht te verbinden met een positieve pool onder de

sleutel zowel wanneer hij aanstaat als bij de start.
3 ZWART Contact portier bestuurderskant.
4 ZWART Negatieve stroomvoorziening. Met massa verbinden.

ZWART Negatieve stroomvoorziening LED.
WIT Code-ingang elektronische sleutel.
ROOD Positieve stroomvoorziening LED.

5 ZWART Normaal open Contact startblokkering NO 1.
6 ZWART Middelste contact startblokkering No 1.
7 ZWART Normaal gesloten contact startblokkering NO 1.
8 ZWART X 2 Normaal open contact startblokkering NO 2.
0 ZWART X 2 Middelste contact startblokkering NO 2.

WERKINGSTEST
Na beëindiging van de installatie het gehele systeem aan een werkingstest onderwerpen: Systeem
uitschakelen met behulp van elektronische sleutel. - De contactsleutel op ON en weer op OFF zetten
zonder het portier aan de bestuurderskant te openen.  Het systeem moet na 120" in werking treden, de
LED ontsteken en de aangesloten startonderbrekers inschakelen.  Systeem uitschakelen met behulp
van efektronische sleutel. - De contactsleutel op ON en weer op OFF zetten en het portier aan de
bestuurderskant openen.  Het systeem moet na 20" in werking treden, de LED ontsteken en de
aangesloten startonderbrekers inschakelen. - De uiteinden van beide elektronische sleutels op de LED
drukken.  Het systeem moet achtereenvolgens in- en uitgeschakeld worden.
Systeem inschakelen met behulp van elektronische sleutel.
- Proberen het voertuig te starten.  Het systeem moet iedere startpoging onderbreken.
Systeem uitschakelen met behulp van elektronische sleutel.
- Noodprocedure uitvoeren gebruik makend van de OVERRIDE CODE.  Het systeem moet uitgaan en
starten van het voertuig mogelijk maken.

STORINGSCONTROLE
Systoom niet in- of uitgeschakeld
met de elektronische sleutel

Aflezer LED controleren
Stroomvoorziening regeleenheid controleren

Systeem treedt niet automatisch
In werking

Controleren of op draad N'2 geen spanning staat bij gesloten
contact
Stroomvoorziening regeleenheid ronlroleren

Voerluig gaat niet van start met
uitgeschakeld systeem

Spanning voertuigaccu controleren
Aansluitingen kabels voertuig startonderbreker controleren

ENKELE RAADGEVINGEN
- Het duplicaat van de noodsleutel en de installatieverklaring waarin de OVERRIDE code vermeld staat
niet in het voertuig bewaren.
-De stickers uit de verpakking op de ruit plakken. (SCM) ruitensticker ter verklaring van goedkeuring
van het geïnstalleerde product op de autoruit plakken De elektronische sleutels niet blootstellen aan
hittebronnen, water of stoten.
- De installatie en elektronische verbindingen moeten uitgevoerd worden door een professionele
installateur volgens de door de fabrikant verstrekte voorschriften.
- Het verdient aanbeveling regelmatig een controle van alle functies van het geinstalleerde artikel uit te
laten voeren door een professionele installateur (zie punt WERKINGSTEST).



BELANGRIJK: Dit artikel is in overeenstemming met de Europese Richtlijnen 95154/EG met
betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en 95/56/EG met betrekking tot
alarmindchtingen.  Bij controle door de bevoegde instanties moet de volledig ingevulde
installatieverklaring getoond worden.  Deze verklaring hoort bij de aut.opapieren.

N.B. In de verklaring moet het goedkeuringsnummer te vinden zijn op het etiket van de
verpakkingssluiting of op het etiket van het artkel zelf.

Voorbeeld:

e
GOEDKEURINGSNUMMER:  A -00 0311

WAARSCHUWING:
Het alarmsysteem dient uitsluitend als afschrikmiddel tegen eventuele diefstal en kan
in geen geval beschouwd worden als een verzekering tegen diefstal.  De fabrikant
acht zich niet aansprakelijk voor storingen of defecten van het alarmsysteem, de
accessoires en of de elektrische installatie van het voertuig die te wijten zijn aan een
verkeerd uitgevoerde installatie en/of overschrijding van de kenmerken.
De fabrikant behoudt zich het recht voor op ieder moment de eventueel
noodzakeliike wijzigingen aan te brengen zonder verplicht te zijn mededeling hiervan
te doen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Voedingsspanning 12V
Opgenomen stroom bij ingeschakelde startonderbreker < 6 mA
Opgenomen stroom bij uitgeschakelde startonderbreker < 3 mA
Bedrijfstemperatuur -40'C tot +85'C
Maximale Feasting relais motorblokkering 1 10A
Maximale belasting relais motorblokkering 2 16 A


