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Gratulerar till ditt nya DEFA BILAIARM !
DEFA bar mer an 40 års eifarenbet ap att utpeckla bilelektriska produkter.

ocb satsar starkt på kvalitetskontroll av sina produkter - allt for att ditt nya

bil/arm skall bålla bogsta mojliga kvalitet ocb ba lång livslangd. Vi rekom-

menderar att du naga laser igenom bruksanvisningen, så att du lar kanna
larmets olika funktioner.

INNEHALL:

- LARMFUNKTIONER.

- sA ANV ANDER DU DEFA BILALARM.

- AUTOMATISKA FUNKTIONER FOR DEFA BILALARM.

- BESKRIVNING AV FUNKTIONER SOM KAN ANDRAS.

- PROCEDUR FOR VAL AV FUNKTIONER.

- ANV ANDARHANDLEDNING FåR KOMFORTFUNKTIONER.

- BYTE AV BA TIERI I FJÅRRKONTROLLEN.

LARMFUNKTIONER:

DEF A BILALARM siikrar dorrar, motorhuv och bgagelucka. Larmet loser ut nar
nogon av dessa oppnas.

DEF A BILALARM ar f6sedd med en hyperfi-ekvens kupedetektor som overvakar
kupen utan at orsaka falsk/arm.

DEF A BILALARM (700 serien) har en Watch-Dog-funktion, d. V.s. en Ijud- och
Ijussignal som varnar biltjuvar vid slag mot bilens ronster.

Gla,krossardetektorn (700-serien)' utl(jser larmet om ett f(jnster krossas.

Nar larmet slå, på, trader startsparren i funktion och bilen kan inte startas.

Tandningssensom utioser larmet om någon f6rs(jker tjuvkoppla tandningen.

Om motom går eller tandningen ar påslagen går det inte av sakerhetsskal att
'atta på larmet

INFO-pomt (en r(jd Iysdiod) blinkar f(jr att indikera att larmet ar i funktion
och att din bil ar ,kyddad.

NB! Passiv aktivering år standard på larm utan centraIlåsstyming och kan inte andras.
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Så anvånder du DEFA BILALARM

-

DEF A BILALARM styrs med fjiiITkontrollens tvii knappar, A och B.

A-knappenhar en markerad upphOjning.(*) ~
~ ~

Symbol for kort tryck: . --=- Symbol for långt tryck: -=.::.,

Max. en sekund. ~ Min. två sekunder. ~
Så satter man på larmet:
Kort tryck på A-knappen.
Respons: - En kort och svag signal från larmets siren.

- Ett blink från bilens blinkers.
- En rod Iysdiod lyser med fast sken i

ca 15 sekunder och borjar darefter blinka.

(INFO-signal)
(INFO-blink)

(INFO-point)

Så stanger man av larmet:
Kort tryck på A-knappen.
Respons: - Två korta INFO-signaler.

- Två INFO-blink.

Panikfunktion
Hur loser man ut larmet i en nodsituation?

Ungt tryck på A- och B-knappen samtidigt.
Siren och blinkers kommer att vara aktiverade så lange knapparna trycks in.

Nodurkoppling av larmet
Så har stangs larmet av om fjarrkontrollen inte fungerar eller har knmmit bort:

a) Lås upp och oppna dorren - larmet loser ut.
b) Slå på tandningen och låt den stå på under proceduren.
c) Oppna motorhuven och vanta tilis sirenen tystnar (ca 30 sekunder).
d) Knappa darefter in nodkoden på sirenens A- och B-knapp (kvitteringslJud

efter varje tryck).
e) Fem korta INFO-signaler och fem INFO-blink bekrartar att larmet ar

frånslaget.

OBSI Nodkoden står på det lilla kortet som medfolier larmet. Det bor forvaras i
.plånboken eller liknande.

Om du knappar in fei kad:
a) Slå tandningen av och darefter på.
b) Vanta tills sirenen slutar I,uda (ca 30 sekunder).
c) Knappa in koden på nytt.

OBS<Du har max. tre forsok på dig.

(") Styming av tre olika bilar- Larmet levereras med två fjarrkontroller. varav den ena har ett skjutreglage med
tre lagen. Detta mojliggorkommumkationmed upp till tre bilar,en bil for varje

~Iage.

~
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Aulomaliska funktioner for DEFABILALARM
m

Funktion Kommentar

Automatisk reaktivering
av larmet

Indikator for oppen daff

Meddelande om utJost larm

Om larmet har varit utJost

III ~
~Ølll~

- Kupel;usautomatik

Efter det att larmet har slagit ifrån, aktiveras det igen dter ca 60
sekunder om inte dOTTar, motorhuv eller bagagelueka iippnas.

Nar tandningen ar på blinkar INFO-point snabbt tio sekunder
om någon dOTT,motorhuv eller bagagelueka ar iippen.

Om larmet har liist ut, ges liiljande meddelande nar det stangs
av:

INFO-blink, INFO-si!,,,,al oeh INFO-point kommer att aktiveras
lem gånger.

INFO-point kommer darelter att blinka i sekvenser det antal

gånger som motsvarar den sensor som utl,iste larmet:

Antal blmk
2 blink

3 blink

4 blink

5 blink
6 blink

7 blink
H blink

9 blink

Sensor som I()ste ut larmet
Extradetektor

I)iirrbrytare
Motorhuvsbrytare
Bagagelucksbrytare
Tandnmgssensor
Sensor lor extrautrustning
Kupedetektor
Claskrossningsdetektor (700-serien)

OBS'

INFO-polllt slutar att blinka nar larmet eller tandlllllgcn slås på

Ciir på liiljande satt om du vid ett senare tilllalle vill kontrollera
vilken sensor som Ihste ut larmet.

- Slå på tandningen oeh tryek kort på A-knappen. INFO-point
kommer att hlinka en sekvens.

- Rakna blinkningarna och jamfcir med tabellen ""an

Nar larmet slås av lyser kupeljuset i max. 30 sekunder eller tills

larmet/tandningen slås på
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fl ø.skrlvnlng av funldioner som kan
ånelras
Funktion nr t.
Tillfillig urkoppling av kupedetektor (700-øerien)
Funktionen anvands for att undvika att larmet loser ut av misstag om bilen
lamnas med personer dier djur i kupen. Nar denna funktion ar vald kommer
INFO-point att blinka omeddbart efter det att larmet har satts på och darvid
indikera att funktionen ar aktiverad.

OBS! Nar tandningen slås på återstalls larmet automatiskt, dvs kupedetektorn
kopplas återigen på nasta gång larmet slås på.

Funktion nr 2.
Tillfillig sparming av larmsystemet
Tillfallig sparrning av larmsystemet kommer att omojliggora overforing av nya
fjarrkontrollkoder och anvandning av larmet. Systemet ar på så satt blockerat
for obehoriga. Denna funktion kan t.ex. vara aktuell om man lamnar in b,len
på verkstad.

Nar man valt denna funktion, blinkar INFO-point en gång var fjarde sekund
nar tandningen ar påslagen, som en varning att larmsystemet ar urkopplat.

OBS! Återstallning sker automatiskt nar larmet satts på med den fjarrkontroll
som anvandes fbr att aktivera funktionen, eller med hjalp av nodkoden.

Funktion nr 3.
Kodn;ng av nya fjarrkontroller
Om du tappar en eller flera fjarrkontroller kan nya kodas till larmet Larmet
kan "Iara sig" upp till fyra koder. Nar en eller flera fjarrkontroller kodas till
larmet kommer alla "gamla" koder att raderas automatiskI. Darfor ar det
nbdvandi!,>t att alla fjarrkontroller kodas i samma omgång.

OBS! Om man skall anvanda en fjarrkontroll med skjutreglage for två eller tre
bilar, måste reglagets position andras for varje bil.

Kodning av fjiirrkontroller ener nodurkoppling

Når nodurkoppling har anviinds och ingen av fjiirrkontrollema fungerar mot larmet,
gør enligt roljande vid inkodning av nya fjiirrkontroller:

- INFO-point blinkar en gång varje 4. sekund.

- Slå på tiindningen och låt den stå på under proceduren.

- Knappa in nodkoden på sirenens A. och B-knapp (kvitteringsljud efter varje
tryck). INFO-point skall sluta blinka.

- Tryck dårefter långt A (håll den intryckt tills kvittering ges med Ijudlljus).

- Tryck 3 korta tryck på A-knappen och ett kort tryck på B-knappen (3 kvitteringar)
- Knappa in nodkoden på sirenen (kvitteringsljud efter varje tryck). 3 kvitteringar

ljudlljus trån larmet.

- Tryck kort A på ny(a) fjarrkontroll(er), tank på at alla kontroller som skall fungera

med larmet skall kodas i samma omgång (evt. alla lågen på kontrollen 3: I).

Funktion nr 4.
Inte ; funktion

Funktion nr 5.
Val av larmsignal
Du kan valja mellan sex olika larmsignaler, vilket g6r det lattare att identifiera
bilen om larmet skulle 16sa ut.

Funktion nr 6.
Val av hogt/lAgt vamingsljud i Watch-Dog (700-serien)
Vid val av denna funktion får man antingen hog eller låg Ijudstyrka i sirenen
nar Watch-Dog aktiveras, dvs vid slag mot bilens fonster. Om Ijudstyrkan tex.
ar låg (tre svaga INFO-signaler), andras den till hog (cn sekunds larmsi!,,,,al).
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Procedur for val av funktioner
D

BorJ-a
har

Slå av

tandningen,
starta från

borjan igen

A

Slå på tandningen,

Ett långt tryck på A-knappen
inom 10 sek, håIl den

intryckt tiIls kvittering ges
med ljud/ljus

c
Vålj en funktion:

% ~
~ ~
~--------------

A

..

Slå av
tandningen

Vill du avsluta programmering
av funktioner?

Val av larmsignal

5 karta tryck på
A-knappen.

Ljud/ljus kvittering
fOrvarje tryck

OBS! Man kan anvanda knappa rna pa an tingen fjarrkontrol/en el/er sirenen

B

6 karta tryck på
A-knappen.

Ljud/ljus kvittering
fOrvarje tryck

1 kort tryck på
B-knappen.
6 kvittering

Ijud/ljus

Tryck in A-knappen
och håIl den intryckt
tiIls kvittering ges av

ljud/ljus.
Valj ny funktion
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Anviindarhandleclning fir komfort-
funktioner
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Elektriska fonsterhissar, elektriska sollueks-/bagagerumsoppnare eller modul for
start/ stopp av bilvarmarsystem kan styras med fjarrkontrollen på foljande satt, for-
utsatt att ovannamnda ar kopplat till larmet

~~
~---c: Fjarrstyming av eIektriska fonsterhissar- Nar larmet ar avslai(et: Håll nere A-knappen och fonstren oppnas. Slapp knappen

oeh fonstren stannar ionskad position. Ett nytt långt tryck på A-knappen och
fonstren stangs.~.

-"-1
...

. D
''U'
L."

Nar larmet ar påsatt: Forsta långa tryeket på A-knappen medfiir alltid att fbnstren
srangs. Oppning och stangning sker varannan gång knappen aktiveras.

Fjarrstyming av eIektriskt styrd sollucka
Oppna/ stang: T ryek en gång kort på B-knappen oeh du får en kvittering med ett
INFO-blink oeh en INFO-signal. Solluekan kan nu iippnas och stangas varannan
gång med ett långt tryck på A-knappen. Slapp knappen oeh solluekan stannar i
onskat lage. Ett nytt långt tryck på A-knappen oeh solluckan stangs.
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~
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~
.

'

.

.

.

-DI

~~
Vinkla upp/ ned:

.~ - Om solluekan lOte varit iippen/stangd omedelbart innan man vill vinkla den,
.~ tryek fbrst två gånger kort på B-knappen oeh anvand darefter långa tryek på

~~ A-knappen f6r att vinkla upp/ned.
D'

.'U - Om solluckan varit 6ppen/stangd omedelbart innan man vill vinkla den, tryck
hara en gång kort på B-knappen innan du anvander långa tryek på A-knappen.

-

~
.

r!
.

"
~

OBS: Om larmet ar på vid styrning av sollucksfunktionen, kommer solluekan
alltid att fiirst stangas vid f6rsta långa tryck på A-knappen oeh omvant (6ppnas)
om larmet ar avslaget. Om ingen av knapparna tryeks ned under 20 sekunder, eller
larmsystemet tar emot ett kommando som inte ar A-Iång eller B-kort, går larm-
systemet tillbaka till utgångspositionen, dvs. styrning av f6nster.

Fjarrstyming av bagagelucksoppnare

~~'

~
. ~ , Ett kort tryck på B-knappen. Tryek darefter en gång till på B-knappen oeh håll

.
G

...

G

'.'

. den nere tills du fått kvittering i form av ett INFO-blink oeh en INFO-signal.
'U .'U OBS' Funktlonen fungerar bara nar larmet ar frånslaget

/.c=-3'> F;arrstyming av bilvarmarsystem - start/stopp
~C' Två korta tryek på B-knappen Tryek darefter en gång till på B-knappen och håll

~ den nere tills du fått kvittering I form av två INFO-blink och två INFO-si"maler.

~ ~ OBS' Funktionen fungerar oberoende av larmets status (på/av).~ ~ OBS! Kupetjuset ar tant nar komfortfunktionema anvands.
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Byte av baHeri i fiiirrkontrollen
GradvIs reducerad raekvidd ar ett tecken på batterierna b6r bytas. Batteri-
erna b6r normalt bytas ut vart år. OBS' Byt alltid hagge batterierna
samtidigt.

Tag bort nyckelringen oeh skruva ur skruven på undersidan av inneslut-
ningen. Dela fbrsiktigt mneslutningen med ett tunt, platt fbremål i springan
vid nyekelfastet. Ersatt batterierna med två CR 2016 (3 volt) oeh se till att
+-markeringarna pekar uppåt. Kortslut inte batteri erna' Klam ihop bver- oeh
undersidan av mneslutnmgen oeh skruva dit skruven.

OBS' Fjarrkontrollen oeh batteri erna får inte utsattas fbr hogre temperaturer
an +55"C. Slang inte bort batteri erna utan lamna m dem fbr korrekt
hantering.




