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INTRODUCTIE

Dit is een identificatie systeem met een permanent geactiveerde en
gecodeerde DriverCard 2770 zender en ontvanger. Het doel van dit
product is het herkennen van de persoon die de DriverCard bij zich
draagt, en automatisch de beveiliging van het Cobra Connex systeem
in- of uit te schakelen. Wij raden u aan dat u zich aan de volgende
simpele regel houdt om er zeker van te zijn dat het product goed blijft:
- Bewaar de DriverCard in uw portemonnee of jaszak. De DriverCard

kan NIET gebruikt worden als sleutelhanger, niet samengebonden
worden met de autosleutels en niet tussen munten bewaard
worden.
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GARANTIE
Garantie bepaling

Dit product heeft een garantietermijn van 24 maanden vanaf de datum van aankoop die op het
aankoopbewijs of factuur vermeld wordt. De garantie zal vervallen indien het product beschadigd
raakt tijdens: de installatie, het vallen van het product, transport, nalatigheid of andere oorzaken die
niet onder fabricagefouten vallen. Onderdelen die verbruikt worden, zoals een batterij, vallen
eveneens niet onder de garantie van het product. Als het systeem niet correct geïnstalleerd is, is de
fabrikant niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan personen of eigendommen. Om
gebruik te maken van de garantie kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde dealer, samen
met het bewijs van aankoop met daarop de datum van de aankoop.
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1. DRIVERCARD IN- EN UITSCHAKELEN
Om de DriverCard in- of uit te schakelen, houdt u de knop op de
DriverCard ingedrukt voor minimaal 8 seconden. Het in- of
uitschakelen zal worden bevestigd door het even oplichten van de
LED op de DriverCard. Om er zeker van te zijn dat de DriverCard is
ingeschakeld, drukt u op de knop van de DriverCard: de LED zal
enkele malen knipperen ter bevestiging.

BELANGRIJK: De “DriverCard 2770” verzend een cyclisch
radio signaal, elke 3 seconden met de frequentie 433.92
MHz. De kaart moet uitgeschakeld zijn (zie sectie 1,
“DriverCard in- en uitschakelen”), in bijvoorbeeld een
vliegtuig. Dit om niet andere radio apparatuur te storen, of
om te voorkomen dat de batterij ontlaadt indien deze
langere tijd niet gebruikt wordt.

2. BEVEILIGING INSCHAKELEN
Inschakelen gebeurd automatisch als de DriverCard verwijderd wordt
van het voertuig, bijvoorbeeld:
- met de sleutel uit het contactslot, zal de LED van het controle

paneel van de 866 module snel gaan knipperen na 30 seconden
om het inschakelen aan te kondigen.

- met de sleutel in het contactslot, zal de aankondiging voor het
inschakelen beginnen na 3 minuten. Dit wordt aangekondigd door het
snel knipperen van de LED op het controle paneel van de 866 module.

In beide gevallen zal het inschakelen gebeuren na nogmaals 30
seconden, dit wordt aangegeven door het langzaam knipperen van
de LED op het controle paneel van de 866 module.

3. BEVEILIGING UITSCHAKELEN
Dit gebeurt wanneer u het voertuig nadert met de DriverCard. In
sommige gevallen zal het systeem uitschakelen als de DriverCard
zich in het interieur van de auto bevindt. In andere gevallen kan de
herkenning ook plaats vinden wanneer de DriverCard zich nog buiten

AANTEKENINGEN:
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het voertuig bevindt. De LED van het controle paneel van de 866
module zal uitgaan om het uitschakelen te bevestigen.

LET OP: VÓÓR HET STARTEN VAN DE MOTOR MOET
DE LED OP HET CONTROLE PANEEL UIT ZIJN.

4. ONDERHOUD
Volg de onderstaande procedure indien u de 866 DriverCard module
samen met het Cobra Connex systeem gebruikt, en u het voertuig
bij een garage moet achterlaten voor onderhoud of reparaties:
- Zet het Cobra Connex systeem in Garage Modus m.b.v. de

Persoonlijke Internet pagina of via de Voice-Server (zie
gebruikshandleiding Cobra Connex).

- Laat de DriverCard achter in het voertuig door deze achter het
zonnescherm van het voertuig te plaatsen. Vertel de monteur dat
het systeem alarmmeldingen zal genereren indien hij de DriverCard
uit het voertuig haalt. De Meldkamer zal deze alarmmeldingen
opvolgen door de Politie in te schakelen. Zorg er dus voor dat de
DriverCard in het voertuig blijft.

5. HET WIJZIGEN VAN DE PERSOONLIJKE PINCODE
Het is bijzonder belangrijk dat u de Pincode zo snel mogelijk
veranderd. De standaard Pincode, 1111, MOET VERANDERD
WORDEN omdat u anders het systeem in noodgevallen niet kunt
uitschakelen, en geen nieuwe DriverCards aan het systeem kunt
toevoegen. Uw Pincode moet uit 4 cijfers bestaan. Om deze Pincode
makkelijker te onthouden raden wij u aan een reeds bestaande
Pincode te gebruiken (bijv. van uw telefoon of bankrekening).
Om een nummer in te voeren, drukt u op de knop van het controle
paneel zoveel keer als het eerste cijfer voorstelt. Druk 10 keer om
het cijfer 0 (nul) in te voeren.
Met het systeem uitgeschakeld (LED uit) volgt u de volgende
procedure:
- Druk op de knop van het controle paneel zoveel keer als het eerste

cijfer van de oude Pincode voorstelt. Wacht op de bevestiging dat
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dit cijfer is ingevoerd. Dit zal worden aangegeven door het snel
knipperen van de LED op het controle paneel van de 866 module.
Herhaal het bovenstaande voor de resterende 3 cijfers. Een pauze
van meer dan 1 seconde tussen het knipperen van de LED en het
invoeren van het volgende cijfer zal de procedure annuleren. U
zult hierna opnieuw moeten beginnen met het eerste cijfer. U heeft
5 seconden de tijd om de gehele Pincode in te voeren. Indien niet
alle 4 de cijfers van de Pincode correct worden ingevoerd, moet u
minimaal 10 seconden wachten voor u de Pincode opnieuw kunt
invoeren. De LED zal uitgeschakeld blijven tijdens deze 10
seconden. Indien u de Pincode 3 keer achter elkaar verkeerd
intoetst zal, indien de 866 DriverCard module is aangesloten op
een Cobra Connex Centrale, een melding van inbraak naar de
Meldkamer verstuurd worden. Indien de ingevoerde code wel wordt
herkend, zal de LED van het controle paneel van de 866 module
aan blijven voor 5 seconden.

- Met de LED constant aan, drukt u 5 keer op de knop van het
controle paneel, wat overeenkomt met de code voor het wijzigen
van de Pincode. Indien de ingevoerde code “5” wordt herkend, zal
de LED van het controle paneel van de 866 module snel gaan
knipperen. U kunt meteen de nieuwe Pincode invoeren door te
drukken op de knop van het controle paneel zoveel keer als het
eerste cijfer van uw nieuwe Pincode voorstelt. Een pauze van meer
dan 1 seconde tussen het knipperen van de LED en het invoeren
van het volgende cijfer zal de procedure annuleren. U zult hierna
opnieuw moeten beginnen met het eerste cijfer van de nieuwe
Pincode. Herhaal het bovenstaande voor de resterende 3 cijfers.

- Druk 5 keer op de knop van het controle paneel, wat overeenkomt
met de code voor het stoppen van het wijzigen van de Pincode.
Om te bevestigen dat de Pincode is gewijzigd, zal de LED op het
controle paneel van de 866 module kort knipperen. Als u denkt
dat u een fout heeft gemaakt, kunt u de procedure beëindigen
door minimaal 10 seconden te wachten. De procedure wordt dan
automatisch beëindigd zonder wijzigingen op te slaan.
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10. DRIVERCARD BATTERIJ LEEG
Indien de LED van de DriverCard niet meer oplicht wanneer u de
knop op de DriverCard minimaal 10 seconden indrukt, betekend dit
dat de batterij van de DriverCard leeg is. Vervang in dit geval de
batterij en gebruik uw Pincode om het systeem uit te schakelen (zie
hoofdstuk 8, “NOODGEVALLEN”).

10.1 HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

1. Om de batterij te vervangen, moet u de DriverCard openmaken
zoals te zien is in de afbeelding hieronder. Pas wel op voor
beschadigingen, en open de hoes op de aangegeven plaats.

2. Verwijder de oude / lege batterij.
3. Plaats de nieuwe / volle batterij, zonder met uw vingers de boven-

of onderkant van de batterij aan te raken. Let wel op de polariteit
van de batterij bij het plaatsen (+ / -).

4. Sluit de hoes van de DriverCard weer af.

Gooi lege batterijen niet
zomaar in de vuilnisbak,
maar deponeer deze in de
speciaal hiervoor
bestemde vuilnisbakken.
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6. BIJ VERLIES VAN DE PERSOONLIJKE PINCODE
Indien u de DriverCard en de persoonlijke Pincode verloren bent,
kunt u het systeem uitschakelen via de Persoonlijke Internet pagina
en Voice-Server.

7. NOODGEVALLEN
Indien de Pincode gewijzigd is (code mag niet 1111 zijn), kan het
systeem m.b.v. de Pincode uitgeschakeld worden als de DriverCard
niet meer herkend wordt (bijv. bij lege batterij). Hiervoor drukt u op
de knop van het controle paneel, zoveel keer als het eerste nummer
van uw persoonlijke Pincode voorstelt. Een pauze van meer dan 1
seconde tussen het knipperen van de LED en het invoeren van het
volgende nummer zal de procedure annuleren. U zult hierna opnieuw
moeten beginnen met het eerste nummer. Herhaal het bovenstaande
voor de resterende 3 cijfers van uw Pincode. Wacht vervolgens op
de bevestiging die de LED van het controle paneel zal aangeven
door snel te knipperen. De beveiliging zal worden uitgeschakeld
nadat alle cijfers van de Pincode zijn ingevoerd, en deze overeenkomt
met uw persoonlijke Pincode. Het systeem zal 1 minuut uitgeschakeld
worden, waarna het automatisch opnieuw inschakelt. Indien het
contact wordt ingeschakeld binnen deze minuut, zal het systeem
uitgeschakeld blijven tot 3 minuten nadat het contact weer wordt
uitgeschakeld.

8. DRIVERCARD VERWIJDEREN UIT DE CENTRALE
Indien één of meer geactiveerde DriverCards worden verloren,
garandeert deze procedure het compleet verwijderen van alle
DriverCards uit het systeem.
Met het 866 identificatie systeem uitgeschakeld, volgt u de volgende
procedure:
- Voer de persoonlijke Pincode in. Indien deze code wordt herkend

zal de LED op het controle paneel aanblijven voor 5 seconden.
Met de LED aan, drukt u 10 keer op de knop van het controle
paneel om de geassocieerde DriverCards compleet te verwijderen
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(de LED op het controle paneel zal niet knipperen tijdens deze
fase, nadat de knop is ingedrukt). Indien de ingevoerde code ‘10’
wordt herkend, zal de LED op het controle paneel snel knipperen
om te bevestigen dat de DriverCard is verwijderd. De module zal
na 20 seconden automatisch uit de procedure voor het verwijderen
van DriverCards gaan. Ga hierna verder met het aanleren van
nieuwe DriverCards.

9. DRIVERCARD TOEVOEGEN AAN DE CENTRALE
Deze procedure kan gevolgd worden indien “DriverCard 2770”
verloren of vervangen is.
Met de 866 DriverCard module in- of uitgeschakeld:
- Schakel de DriverCards die aangeleerd moeten worden in (zie

sectie 1, “DriverCard in- en uitschakelen”)
- Voer de persoonlijke Pincode in. Als deze code herkend wordt,

zal de LED op het controle paneel van de 866 module aanblijven
voor 5 seconden.

- Met de LED constant aan, drukt u 7 keer op de knop van het
controle paneel om toegang te krijgen tot de modus voor het
aanleren van nieuwe DriverCards. Nadat de knop van het controle
paneel is ingedrukt, zal de LED op het controle paneel van de 866
module niet knipperen.
Indien de ingevoerde code ‘7’ wordt herkend, zal de toegang tot
de modus voor het aanleren van nieuwe DriverCards worden
bevestigd door het snel knipperen van de LED op het controle
paneel van de 866 module waarna de LED constant aan zal blijven.

- Om de nieuwe DriverCard aan te leren, drukt u op de knop van de
nieuwe DriverCard. De LED van de DriverCard zal enkele malen
knipperen ter bevestiging.
Het aanleren wordt bevestigd door het kort knipperen van de LED
op het controle paneel van de 866 module. De Centrale zal
automatisch de modus voor het aanleren van nieuwe DriverCards
verlaten 20 seconden nadat de laatste DriverCard is aangeleerd.
U kunt maximaal 4 DriverCards in één Centrale programmeren.
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