S4 User Guide Dutch.qxp

13/06/2008

PostScriptPicture
S4logo[Converted].eps

10:24

Page 1

S4 User Guide Dutch.qxp

13/06/2008

10:24

Welkom
Hartelijk dank voor uw keuze voor het
nieuwe DATATOOL S4 Alarmsysteem.
Het systeem is ontworpen met vele
unieke kenmerken om uw motorfiets
nog beter te kunnen beveiligen en om
aan uw eigen persoonlijke wensen te
kunnen voldoen.
Sommige van deze speciale
kenmerken kunnen alleen aangepast
worden door uw dealer en zijn
afhankelijk van de
keuringsvoorschriften van de diverse
landen. Wij adviseren u daarom ook
om met uw dealer de mogelijke opties
te bespreken.
Ook adviseren wij u om deze
handleiding zorgvuldig te lezen en te
bewaren.

Algemeen beveiligingsadvies
Dit beveiligingssysteem is ontworpen
als afschrikmiddel en is op zichzelf
geen garantie tegen diefstal. We
adviseren u het volgende: hoe
moeilijker u het maakt om diefstal van
uw motorfiets te voorkomen, des te
lager is het risico.
Maak er een gewoonte van om uw
motorfiets altijd veilig en met alarm aan
te parkeren. Hierdoor verlaagt u zelf
een groot deel van het risico tot
diefstal.
Kijk voor meer advies op
www.hocoparts.com of
www.datatool.co.uk
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Uw afstandsbediening
Uw alarmsysteem is standaard
voorzien van 2 afstandsbedieningen.
Het is daarnaast mogelijk om 4 extra
afstandsbedieningen hieraan toe te
voegen. Tevens zijn de
afstandsbedieningen voorbereid voor
het ombouwen naar contactsleutel
(incl. Transponder).
Bediening
Op de afstandsbediening vindt u 2
knoppen: grijs en zwart.
Grijs
Hiermee bedient u de hoofdfuncties:
in- en uitschakelen van het alarm.

Zwart
Hiermee bedient u de secundaire
functies: zoals bewegingssensor
uitschakelen
(Veerboot Mode).

afstandsbediening

ombouw naar contactsleutel
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De batterij van uw afstandsbediening vervangen
Elke afstandsbediening bevat één long-life lithium
batterij (CR1616). Deze batterij gaat normaal
gesproken minimaal 12 maanden mee. Het
normale bereik van de afstandsbediening is
ongeveer 10 meter. Als de batterij in de
afstandsbediening aan het einde van zijn
levensduur komt, zal het bereik afnemen. De
batterij zal vervangen moeten worden. Dit doet u
als volgt:

1)

Verwijder de kleine schroef aan het “sleutel
einde” van de afstandbediening, nu kan de
afstandbediening geopend worden.

2)

Licht het binnenwerk uit de afstandbediening.

3)

Schuif de ronde CR1616 batterij uit zijn houder,
let op de polariteit!

4)

Schuif de nieuwe batterij in de houder, let op de
polariteit!

5)

Plaats het binnenwerk terug (controleer de
plaatsing van de transponder indien aanwezig).

6)

Herplaats de sleutelbaard
(indien geïnstalleerd).

7)

Plaats de onderste helft van de behuizing weer
op de bovenste helft, herplaats de schroef en
draai deze voorzichtig aan zodat de beide helften
weer aansluiten.
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Het bedienen van het alarmsysteem

Het systeem inschakelen

Actieve activering

Het S4 alarmsysteem kan op twee
manieren ingeschakeld worden:

Om het alarm volledig te activeren (dus
inclusief bewegingssensoren), druk dan op
de grijze knop van de afstandsbediening
binnen 45 seconden na het uitschakelen
van het contact. De richtingaanwijzers
zullen dan 2 keer knipperen.

Passieve activering
De unit zal zichzelf inschakelen, 45
seconden nadat het contact van de motor is
uitgeschakeld (behalve in winter mode).
Wanneer het contact wordt uitgeschakeld
zal de LED continue branden totdat een
aantal oplopende piepjes zal klinken in de
laatste 5 seconden voor het inschakelen.
De LED gaat daarna knipperen om aan te
geven dat het systeem geactiveerd is als
startonderbreker.

Druk grijs om in
te schakelen

De LED zal 5 seconden knipperen nadat
het alarmsysteem is ingeschakeld, 20
seconden daarna zijn de
bewegingssensoren volledig actief.
Als het systeem passief is ingeschakeld
(dus als “startonderbreker”) en u wil het
systeem snel en volledig activeren, druk
dan simpelweg twee keer op de grijze
knop. De eerste keer drukken schakelt het
systeem uit, de tweede keer schakelt het
systeem volledig in.

2 keer knipperen, LED
knippert 5 seconden na
inschakeling. Systeem is
volledig ingeschakeld na
20 seconden.
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Het systeem inschakelen zonder de
bewegingssensor (“Veerboot” mode)
Om het alarmsysteem in te schakelen zonder
de bewegingssensoren drukt u binnen 10
seconden op de zwarte knop, nadat het
systeem is ingeschakeld met de grijze knop.
De richtingaanwijzers zullen 2 keer knipperen
ten teken dat het alarmsysteem is geactiveerd
en daarna nog 3 keer om aan te geven dat de
bewegingssensoren uitgeschakeld zijn. Alles
van het alarmsysteem blijft actief behalve de
bewegingssensoren zodat de motor zonder
problemen vervoerd kan worden.

LET OP: iedere keer dat het systeem
uitgeschakeld wordt zal het aantal keren
knipperen van de LED het aantal actieve
afstandsbedieningen weergeven. Hiermee
bent u altijd op de hoogte van het aantal
afstandsbedieningen die uw systeem kunnen
bedienen.
Als er extra, U onbekende
afstandsbedieningen in u systeem staan
opgenomen neem dan contact op met uw
DATATOOL dealer voor het blokkeren van
deze afstandsbedieningen.

Uitschakelen van het systeem
Om het geactiveerde alarmsysteem uit te
schakelen (vanuit volledige inschakeling,
startonderbreker mode of veerboot mode)
druk dan simpelweg op de grijze knop van de
afstandsbediening.
De richtingaanwijzers zullen 1 keer knipperen
ten teken van het uitschakelen.
Indien nu het contact van de motor niet
binnen 45 seconden wordt ingeschakeld, zal
het alarmsysteem automatisch opnieuw
geactiveerd worden in dezelfde staat (alleen
startonderbreker of volledig) als voor het
uitschakelen van het alarmsysteem.
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Druk om in te
schakelen

2 knipperingen

Druk binnen
10 seconden

3 knipperingen

Druk grijs om
uit te schakelen

eenmalige knippering, LED
knippert afhankelijk van het
aantal afstandsbedieningen
opgenomen in het systeem
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Het systeem uitschakelen na een alarmmelding
Als het alarmsysteem is afgegaan tijdens uw afwezigheid, dan zal een lange toon hoorbaar zijn
als het alarmsysteem uitgeschakeld wordt met de afstandsbediening.
Het alarmsysteem zal u dan aan de hand van het aantal piepjes (en knipperingen van de LED)
vertellen wat de oorzaak hiervan geweest is.

S4 alarmsystemen slaan de laatste 5
alarmreacties op in het geheugen. Dit
geheugen kan door een DATATOOL
dealer uitgelezen worden.

Diagnose tabel:
Aantal piepjes Oorzaak

1

Onderbreking in voeding (12V
of massa). b.v. een defecte
zekering

2

Het contact is aangezet
“Hotwire”

3

Bewegingsdetectie. Motor is
verplaatst

4

Trilsensor detectie. Teveel
aangeraakt/aangestoten

5

Input van Trigger switch 1

6

Input van Trigger switch 2

7

Externe infra-rood sensor
(garage beveiliging)

Automatische beveiliging
Als u het alarmsysteem uitschakelt
zonder verder iets te doen dan zal
het alarmsysteem zichzelf
automatisch na 45 seconden weer op
hetzelfde beveiligingsniveau, (als
voor het uitschakelen) inschakelen.
Als binnen deze 45 seconden het
contact wordt aan en uitgezet of het
alarm input krijgt van één van de
trigger switches (b.v zitting verwijderd
of zijkoffer geopend), zal het
alarmsysteem automatisch als
startonderbreker geactiveerd worden.
LET OP: Als u de fabrieksinstelling
voor passieve inschakeling heeft
gewijzigd in volledige activering dan
zal het systeem wel volledig actief
worden.

Akoestisch signaal
Het is mogelijk om in- en uitschakelingstonen “aan” te zetten, neem hiervoor contact op met uw
dealer. Als hiervoor gekozen is kan het alarmsysteem nog steeds in- en uitschakelen zonder
akoestisch signaal.
Om geluidloos in- en uit te schakelen, druk op de zwarte knop van de afstandsbediening,
gevolgd door de grijze knop. Het systeem zal deze ene keer in- of uitschakelen met alleen
lichtsignalen van de richtingaanwijzers.
LET OP: Het selecteren van akoestisch signaal bij in- en uitschakelen is in alle EU-landen
streng verboden.

Druk op zwart

Druk op grijs

Alleen
richtingaanwijzers
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“Slaap” Mode
Alarmsystemen gebruiken een kleine
hoeveelheid stroom. Om de accu van de
motor te ondersteunen en om niet voor
verrassingen te komen staan adviseren wij
dan ook een goede onderhoudslader te
gebruiken, zoals de OptiMate 3, als de motor
voor langere tijd niet gebruikt wordt.
Het DATATOOL S4 systeem bevat 3
verschillende automatische slaapstanden om
het stroomverbruik tot een minimum te
beperken. Deze slaapstanden reduceren het
risico dat de accu defect raakt door te veel
ontlading.
De niveau’s:
Niveau 1 – Schakelpunt 11,5 Volt. De LED
zal één keer in de 10 seconden oplichten. De
ontvanger van het alarmsysteem is
uitgeschakeld tenzij de LED oplicht (Het
alarmsysteem zal alleen reageren op de
afstandsbediening als de LED oplicht).

Niveau 2 – Schakelpunt 10,5 Volt. De LED
licht één keer in de 30 seconden op met
verminderde intensiteit. De sirene zal om de
60 seconden een zachte piep geven om u te
waarschuwen voor een potentieel defect aan
de motoraccu.Trilsensor wordt uitgeschakeld
(bewegingssensor blijft actief).De ontvanger
wordt geheel uitgeschakeld en de
afstandsbediening zal het alarmsysteem niet
meer uit kunnen schakelen tenzij het contact
wordt ingeschakeld.

Niveau 3 – Schakelpunt 9,8 Volt. De LED
wordt geheel uitgeschakeld. De
waarschuwingspiep voor accu defect wordt
uitgeschakeld. De back-up accu van het
alarm wordt uitgeschakeld (ter bescherming
van deze back-up accu).
Uitschakelen van het alarmsysteem in slaap
niveau 2 of 3: Contact van de motor AAN en
druk op de grijze knop van de
afstandsbediening.
Gevarenlichten
LET OP: Om veiligheidsredenen kan de
functie van de gevarenlichten niet gebruikt
worden als het contact van de motor AAN
staat.
Druk 3 seconden tegelijk op zowel de grijze
als zwarte knop van de afstandsbediening
wanneer het contact UIT staat en het
alarmsysteem ingeschakeld is.
LET OP: als het accuvoltage te laag is om
deze functie te ondersteunen, zullen de
richtingaanwijzers 5 keer knipperen en dan
stoppen.
Om de gevarenlichten uit te schakelen druk
dan beide knoppen wederom voor 3
seconden in (laat het systeem ingeschakeld)
of druk op de grijze knop om het
alarmsysteem en de gevarenlichten uit te
schakelen.

Druk de grijze en zwarte knop gelijktijdig 3 seconden in
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“Winter” mode

Inschakelen van “Winter” mode

Het doel van deze modus is om het u mogelijk
te maken de motor voor langere tijd niet te
gebruiken, met een absoluut minimum aan
stroomverbruik van het alarmsysteem (250µA).
In deze modus werkt het alarmsysteem alleen
als startonderbreker.

Uitgeschakeld alarmsysteem, contact AAN,
druk beide knoppen van de afstandsbediening
10 seconden in tot u een piep hoort. Nadat nu
het contact wordt uitgeschakeld zal het
alarmsysteem in de “winter” mode staan. Het
systeem werkt nu als startonderbreker en het
stroomverbruik is minder dan 250µA.

Als u besluit om deze modus te gebruiken als
u uw motorfiets voor langere tijd stil zet,
adviseren wij u gebruik te maken van fysieke
maatregelen om uw motorfiets tegen diefstal te
beschermen. Zoals bijvoorbeeld ART
goedgekeurde sloten van het merk Abus.
LET OP: de accu van de motor heeft ook zijn
eigen natuurlijke zelf ontlading, dus adviseren
we u deze regelmatig te controleren en indien
nodig te laden. Wij adviseren u gebruik te
maken van een Optimate 3 onderhoudslader.

Contact
AAN
druk op
grijs

1 keer knipperlicht
1 keer piep

Contact
UIT
1 piep

druk beide
knoppen voor 10
seconden in

Uitschakelen van “Winter” mode
Om het alarmsysteem te activeren moet het
contact aangezet worden en het alarmsysteem
zal een 5 seconden durende serie van
oplopende piepjes geven. Druk binnen deze
tijd op de grijze knop van de
afstandsbediening om te voorkomen dat het
alarmsysteem afgaat.
LET OP: DATATOOL kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor accu’s die defect raken
door verkeerd gebruik of nalatigheid.
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Het PIN code override systeem
Het DATATOOL S4 alarmsysteem is
voorzien van een PIN code
uitschakelfunctie. Hiermee kunt u in
bijzondere gevallen het alarmsysteem
uitschakelen zonder gebruik te maken
van een afstandsbediening. Het
alarmsysteem wordt geleverd zonder
dat een PIN code geïnstalleerd is en
we adviseren om direct na aankoop
een PIN code te installeren.
LET OP: als u geen PIN code
installeerd en u verliest of beschadigd
uw afstandsbedieningen, dan kunt u
het alarmsysteem niet uitschakelen
en zal het alarmsysteem naar
DATATOOL geretourneerd moeten
worden om opnieuw
gecodeerd te worden.
Installeren van een PIN code
Om uw PIN code te installeren moet
de volgende procedure gevolgd
worden:
1)

Schakel het alarmsysteem uit
(d.m.v. uw afstandsbediening)

2)

Zet binnen 5 seconden het
contact AAN, UIT en AAN.

3)

Druk nu binnen 10 seconden
beide knoppen van de
afstandsbediening tegelijkertijd in,
de sirene piept ter bevestiging.

4)

Zet het contact UIT en weer AAN.

5)

De LED op de motor zal 3
seconden snel knipperen.

6)

Na 3 seconden zal de LED
langzaam knipperen en er zal een
zachte piep te horen zijn bij elke
knippering van de LED. Tel het
aantal piepjes (of knipperingen)
tot het aantal bereikt is gelijk aan
het eerste getal van de gekozen
PIN code en zet het contact UIT
en AAN. De LED zal opnieuw
beginnen met snel knipperen voor
3 seconden en dan zal het
beginnen met langzaam
knipperen gelijk met de piepjes.
10

7)

Tel het aantal keren van de langzame
knipperingen of piepjes van de sirene tot het
gelijk is aan het tweede getal van de gekozen
PIN code en zet het contact UIT en AAN.

8)

Herhaal dit proces voor het derde en het
vierde getal.
Als u de 4 cijfers hebt ingevoerd, zal er één
lange toon klinken ter bevestiging. U moet nu
de gekozen PIN code bevestigen door deze
opnieuw in te voeren.
Zet het contact AAN en herhaal vanaf punt 5
de bovenstaande procedure met dezelfde PIN
code.
Na herinvoering, zet u het contact UIT om de
procedure af te ronden. Als de PIN code
correct is bevestigd zal het alarmsysteem 2
korte tonen geven. Als de PIN code incorrect
is bevestigd zal het alarmsysteem 3 lange
tonen laten horen.
LET OP:
U kunt het alarmsysteem ten aller tijde
uitschakelen met de afstandsbediening. Als
het contact UIT blijft staan en er binnen 3
minuten geen actie wordt ondernomen, zal
het alarmsysteem terugkeren naar de
normale mode. Als het contact langer dan 10
seconden aan blijft staan zal het
alarmsysteem de gedeactiveerde mode
kiezen. Er is in een nieuw alarmsysteem geen
voorgeprogrammeerde PIN code, stel daarom
een PIN code in om het systeem uit te
kunnen schakelen bij verlies of defect raken
van de afstandsbediening. PIN code 0000
kan niet worden gekozen.
Noteer hieronder uw PIN code.
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Installeren van een PIN code

Om uw PIN code te installeren zal de
volgende procedure gevolgd moeten
worden:

]

Contact
AAN

] ]
Contact
UIT

] ] ]

]

Één lange toon

1000

Om het tweede
getal in te voeren
Contact AAN
Vier piepjes en
knipperingen
Contact UIT

1400

LED op de motor
knippert 3 seconden
snel

Druk binnen 10
seconden op grijs en
zwart totdat je een piep
hoort van 3 seconden

Druk op de grijze knop

Om het eerste
getal in te voeren
Één piep en
knippering
Contact UIT

Contact
AAN

Contact
UIT

Contact AAN
binnen 5
seconden

Om het derde
getal in te voeren
Contact AAN
Twee piepjes en
knipperingen
Contact UIT

1420

]

1426

Herhaal de procedure om de nieuwe PIN code te bevestigen

Om het derde
Om het vierde
Om het eerste
Om het tweede
getal in te voeren getal in te voeren getal in te voeren getal in te voeren
Contact AAN
Contact AAN
Contact AAN
Contact AAN
Twee piepjes en
Zes piepjes en
Één piep en
Vier piepjes en
knipperingen
knipperingen
knippering
knipperingen
Contact UIT
Contact UIT
Contact UIT
Contact UIT

Om het vierde
getal in te voeren
Contact AAN
Zes piepjes en
knipperingen
Contact UIT

1000

1400

1420

Nieuwe PIN code

Twee korte tonen

1426

(drie lange tonen indien niet correct)

1426

Geen probleem als er iets fout gaat
U kunt het
alarmsysteem altijd
uitschakelen met de
afstandsbediening.

Als het contact UIT blijft
en er geen actie wordt
ondernomen binnen 3
minuten, zal het
alarmsysteem
terugkeren naar de
normale mode.

Als het contact AAN
blijft staan voor meer
dan 10 seconden zal
het alarmsysteem de
uitgeschakelde mode
inschakelen

Uw PIN code veranderen.
De PIN code kan elk moment worden
veranderd door de bovenstaande procedure
te herhalen. De originele PIN code zal
worden gewist en met de nieuwe PIN code
kan men het alarmsysteem uitschakelen.
LET OP:
PIN code 0000 kan in het systeem niet
gebruikt worden. Dus het is belangrijk uw
eigen PIN code in te stellen.
U kunt uw PIN code niet instellen zonder een
werkende afstandsbediening. Als u geen
afstandsbedieningen heeft en u de PIN code
niet weet zal het systeem naar DATATOOL
geretourneerd moeten worden voor 2 nieuwe
afstandsbedieningen.

Als u geen PIN code instelt kunt u het
alarmsysteem niet uitschakelen bij verlies of
beschadiging van de afstandsbedieningen.
De PIN code is ook nodig voor het
inprogrammeren van nieuwe
afstandsbedieningen of voor het activeren
van diverse opties.
Als het nodig is voor de DATATOOL dealer
om instellingen te veranderen of nieuwe
afstandsbedieningen toe te voegen aan het
systeem, moet u hem informeren over uw
PIN code. De werkzaamheden kunnen dan
uitgevoerd worden.
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Uitschakelen door middel van de PIN code
In geval van beschadigde, niet
werkende of verloren afstandsbediening
kan het alarmsysteem uitgezet worden
door middel van de geinstalleerde 4cijferige PIN code.
Uitschakelen met de PIN code kan
alleen nadat een volledige alarmreactie
(30 seconden) heeft plaatsgevonden.

7)

Herhaal dit proces voor het derde en
vierde getal van de PIN code.
Indien correct uitgevoerd, zal het alarm
zichzelf uitschakelen en zullen de
richtingaanwijzers één keer knipperen.

De procedure is als volgt:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

12

Zet het contact AAN voor een
alarmreactie (deze zal direct plaats
vinden of na 10 seconden indien
ingesteld als startonderbreker)
Het alarmsysteem zal 30 seconden
klinken en de richtingaanwijzers
zullen 30 seconden knipperen. Zet
het contact niet uit tijdens deze fase.
Wanneer de alarmreactie stopt, zal de
alarm LED constant branden voor 5
seconden. Zet tijdens deze periode
van 5 seconden het contact UIT en
AAN.
De procedure zal nu onmiddellijk
starten, dit wordt aangegeven door
eerst 3 seconden snelle knipperingen
van de LED en daarna langzame
knippering gecombineerd met piepjes.
(zoals beschreven in de voorgaande
paragraaf).
Tel het aantal knipperingen van de
LED of de piepjes tot deze
overeenkomt met het eerste getal van
de PIN code en zet het contact dan
UIT en AAN (Als u 0 heeft
geselecteerd als eerste getal van de
PIN code, dan dient u het contact UIT
en AAN te zetten direct nadat de
snelle knipperingen stoppen).
Het systeem zal dan terugkeren naar
de snelle knipperingen van de LED
voor 3 seconden en zal dan overgaan
op langzame knipperingen/piepjes. Tel
het aantal knipperingen van de LED
of de piepjes tot deze overeenkomt
met het tweede getal van de PIN
code en zet het contact dan UIT en
AAN.

LET OP: Zodra het alarmsysteem is uitgeschakeld, zal het
zich na 45 seconden ook weer activeren. Dit is de reden
dat het contact aangezet moet worden binnen de 45
seconden na het uitschakelen van het alarmsysteem.
Het invoeren van een incorrecte PIN code zal een
volledige alarmreactie tot gevolg hebben. Na drie maal
een incorrecte PIN code te hebben ingevoerd dient men te
wachten voor de duur van 2 minuten (lock-out).
Dubbele LED knipperingen geven aan dat de derde
incorrecte code is ingevoerd totdat de lock-out tijd is
verstreken.

Begin een volledige
alarmreactie door het
contact AAN te zetten

Wanneer de
alarmreactie stopt zal
de LED 5 seconden
constant branden

]
Volledige alarmreactie
voor 30 seconden

]

Zet tijdens deze 5
seconden het contact
UIT en AAN

LED knippert 3
seconden snel

Voer uw 4-cijferige PIN code in
Om het eerste
getal in te voeren
Één piep en
knippering
Contact UIT

1000

Om het tweede
getal in te voeren
Contact AAN
Vier piepjes en
knipperingen
Contact UIT

1400

Om het derde
getal in te voeren
Contact AAN
twee piepjes en
knipperingen
Contact UIT

1420

Om het vierde
getal in te voeren
Contact AAN
Zes piepjes en
knipperingen
Contact UIT

1426

Indien correct ingevoerd zal
het alarmsysteem
uitgeschakeld worden en de
LED één keer knipperen

U heeft nu 45 seconden om de motor te starten
Totdat uw afstandsbediening is gemaakt of vervangen, zal deze procedure herhaald
moeten worden om het alarmsysteem uit te schakelen
Het invoeren van een incorrecte PIN code zal een volledige alarmreactie tot stand
brengen.
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Toevoegen van extra afstandsbedieningen
Alle alarmsystemen worden standaard
geleverd met twee afstandsbedieningen. U
kunt het alarmsysteem uitrusten met
maximaal 6 afstandbedieningen. Nieuwe
afstandsbedieningen zijn leverbaar via uw
DATATOOL dealer en dienen te worden
ingelezen.
Inlezen van nieuwe afstandsbedieningen.
1) Schakel het alarmsysteem uit door

middel van een afstandsbediening of PIN
code. Als u nog geen PIN code heeft
ingesteld en u beide afstandsbedieningen
kwijt bent, zult u met uw alarmsysteem
naar uw DATATOOL dealer moeten om
nieuwe afstandsbedieningen te laten in
lezen.
2) Direct nadat de LED knippert om aan te

9)

Indien u meer afstandsbedieningen wilt in
lezen druk dan een voor een op de grijze
knop van de afstandsbedieningen binnen
15 seconden. Het alarmsysteem is
uitgerust voor maximaal 6 actieve
afstandsbedieningen. Bij het inlezen van
de zevende zal de eerste vervallen, bij de
achtste de tweede vervallen, enz.

10) Contact UIT en laat deze UIT. Na 15

seconden zult u twee lange tonen horen
ten teken dat de inlees procedure is
afgesloten.Vanuit hier kunt u direct door
naar het “aanpassings” menu, zoniet dan
hoeft u niets te doen.
11) Zet u nu direct na de twee tonen het

contact AAN dan komt u in het
“aanpassings” Menu.

geven hoeveel afstandsbedieningen
actief zijn: Contact AAN, UIT, AAN, UIT
en AAN binnen 7 seconden.
3) De LED zal 3 seconden snel knipperen

dan langzamer met piepjes.
4) Voer de PIN code in (zoals eerder

beschreven).
5) Indien de PIN code correct is ingevoerd

zal een lange toon hoorbaar zijn (1
seconde).
6) Direct na de lange toon: contact AAN.
7) Druk binnen 15 seconden op de grijze

knop van de nieuwe afstandsbediening.
8) De LED geeft doormiddel van

knipperingen aan hoeveel
afstandsbedieningen er actief zijn.

Verwijderen van verloren of gestolen
afstandsbedieningen
Verloren of gestolen afstandsbedieningen
kunnen uit het alarmsysteem verwijderd
worden door uw DATATOOL dealer. Hiervoor
dient u wel alle werkende
afstandsbedieningen mee te brengen.
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“Aanpassings” Menu
Het is mogelijk om het alarmsysteem
aan te passen aan uw persoonlijke
wensen. Hiervoor dient men het
“aanpassings” menu in te gaan (zie
punt 9 vorige sectie)

Optie

Functie

Grijs
Zwart
Grijs + Zwart

Fabrieks
instelling

:Vooruit in menu
:Terug in het menu
:Optie Selecteren

Methode om de instelling te
bereiken/instellingen
accepteren

Kies het juiste aantal piepjes en druk beide knoppen in voor selectie van de optie

1

Aanpassen sirene tonen
(8 tonen beschikbaar)

1

2

Auto inschakelen
1. Volledig alarm
2. Startonderbreker

2

3

Systeem instellingen

Optie 1. Veranderen van de
Sirene toon
1)

Ga naar Optie 1, 1 piepje,
druk dan op de grijze +
zwarte knop van de
afstandsbediening om de
optie te selecteren. 3
piepjes ter bevestiging. De
sirene zal geluid maken op
gereduceerd niveau.

2)

Elke keer dat de grijze knop
ingedrukt wordt zal de
volgende toon hoorbaar zijn.
Met zwart kan men
teruggaan naar de vorige
toon.

14

Grijs: Volgende toon
Zwart: Vorige toon
Grijs+Zwart: Accepteren
Grijs: Volledig Alarm (LED aan)
Zwart: Startonderbreker (LED uit)
Grijs+Zwart: Accepteren
Niet toegankelijk

3)

Als u besloten heeft welke
toon u wilt, druk dan op beide
knoppen van de
afstandsbediening, een
dubbele piep zal te horen zijn
ter bevestiging.
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Optie 2. Auto inschakelen
Ga naar Optie 2, 2 piepjes, druk dan
op de grijze + zwarte knop van de
afstandsbediening om de optie te
selecteren. 3 piepjes ter bevestiging
Standaard instelling: startonderbreker.
Met grijs kunt u de instelling
veranderen naar : Volledig alarm. De
LED zal de selectie bevestigen door
aan te gaan. Terug naar naar
startonderbreker druk dan op de
grijze knop van de afstandsbediening

de LED zal de selectie bevestigen
door uit te gaan.
Druk dan beide knoppen van de
afstandsbediening om de gekozen
instelling te bevestigen. Een dubbele
piep zal te horen zijn ter bevestiging.
Om uit het aanpassingsmenu te
komen zet u het contact van uw
motor uit.

Motorfietsaccu losnemen
U kunt de motorfietsaccu ten aller
tijden losnemen als het alarmsysteem
in de startonderbreker of in “winter”
mode is. Wij adviseren u om de
“winter” mode hiervoor te gebruiken.
Als het alarmsysteem ingeschakeld
wordt zonder aangesloten motorfiets
accu zal het alarm afgaan, gevoedt
door de “Back up” accu van het
alarm.

Contact
AAN
Druk grijs

Motorfietsaccu
losnemen.

Beide knoppen 10
seconden
ingedrukt houden
tot piep

Contact
UIT

15
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Systeem instellingen (Alleen door DATATOOL dealer)

Hieronder vindt u een lijst met
instellingsmogelijkheden. Deze instellingen
kunnen alleen aangepast worden door een
erkend DATATOOL dealer.
De standaard instellingen zijn VET gedrukt.

in en uitschakelen is niet toegestaan in alle
EU landen.

LET OP: Akoestische ondersteuning van het

Nr Kenmerk

1

Wissen van alle
af-standsbedieningen

Deze handeling verwijdert alle afstandsbedieningen
uit het systeem, behalve die gebruikt wordt om dit
proces uit te voeren.

2

RESET

Alle instellingen en opties naar standaard
fabrieksinstellingen.

3

Uitlezen Diagnose

Geeft de laatste 5 redenen van het afgaan van het
alarm in oplopende volgorde

4

Bewegingssensor
gevoeligheid

4 instellingen: 2%, 3%, 4%, 5%

5

Schoksensor gevoeligheid

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

6

Akoestisch signaal

Aan / Uit

7

Niet in gebruik

8

16

Beschikbare instelling

Schoksensor functie

-Uitgeschakeld
-Aan in pre alert functie
-Aan met direct alarmreactie
-Alarmreactie na 2de aanstoting
-Alarmreactie na 3de aanstoting
-Alarmreactie na 4de aanstoting
-Alarmreactie na 5de aanstoting
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Uitbreiden van de veiligheid
Extra Sirene/ Pager uitgang
Dit systeem bevat een extra uitgang voor het
aansturen van een extra sirene of eventueel een
Pager. WAARSCHUWING: verbind de extra
sirene uitgang nooit direct met de “claxon” van
uw motor, dit zal het alarmsysteem
beschadigen.

Draadloos infrarood
(bestelnummer: 02012084)
Dit systeem bevat een op een batterij werkende
infrarood bewegingssensor. Deze sensor
communiceert draadloos met het DATATOOL
alarmsysteem. Het is mogelijk om meer dan één
sensor in het systeem op te nemen waarbij de
afstand tot het alarmsysteem niet meer dan 10
meter mag bedragen.

Beveiliging van accessoires
Het alarmsysteem is voorzien van een
“accesoire” ingang. Hiermee kunnen
bagage/koffers of tanktassen beveiligd worden.
Uw DATATOOL dealer kan u hierover meer
informatie en advies geven.

Beveiligingen van de garage
Uw alarmsysteem kan uitgebreid worden met
een sensor voor het beveiligen van de ruimte
(garage) waar de motorfiets geparkeerd staat.
Er zijn twee mogelijkheden. Een draadloos
infrarood bewegingsmelder of een met kabels
aan te leggen magnetisch contact systeem.

Het magnetisch Systeem
(bestelnummers: 02012006 + 02012007)
Met deze set kunt u de ramen of deuren van uw
garage beveiligen. De set bevat drie
magnetische contacten, kabels en
benodigdheden om de installatie uit te voeren
Deze set is geschikt voor de meest gangbare
garages. Extra magnetische contacten zijn
leverbaar.

17
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Belangrijke informatie over het
omgaan en verwijderen van batterijen
LET OP: de in dit systeem gebruikte batterijen
geven bij onjuist gebruik een risico op: Irritatie,
brand of explosie.
Niet opladen, verwarmen, kortsluiten of
vervormen.
Let bij het eventueel terug plaatsen ten aller
tijden op de polariteit.
Haal batterijen niet door elkaar. Vervang alle
batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde
type. Vervang alleen de batterijen die genoemd
worden in deze gebruikershandleiding.
Batterijen niet solderen of lassen.
Haal de batterijen niet uit elkaar.
Gooi de batterijen nooit in vuur
Stel de batterijen niet bloot aan water
Bewaar ongebruikte batterijen in hun originele
verpakking en houdt deze weg van metalen
voorwerpen om kortsluiting te voorkomen.
Verwijder batterijen uit apparaten indien deze
langere perioden niet gebruikt worden.
Bewaar batterijen buiten het bereik van
kinderen. Als een batterij ingeslikt word, moet
er direct medische assistentie gezocht worden.
Gooi batterijen nooit weg met het standaard
huisvuil. Bij het opruimen of afvoeren van
beschadigde of lege batterijen dient u zich te
houden aan de geldende milieuregels en
wetten. Voor meer details raadpleeg de lokale
milieuregels.
Wanneer correct gebruikt, zullen batterijen een
veilige en betrouwbare bron van energie zijn.
Verkeerd of misbruik kan leiden tot schade en
of letsel.
Bewaar deze handleiding als toekomstig
naslagwerk

18

Verklaring van overeenstemming
Certificaat van overeenstemming voor
DATATOOL S4 producten zijn terug te vinden
op www.DATATOOL.co.uk/product
Contact
Voor meer informatie:
of bezoek www.hocoparts.com of
datatool@hocoparts.com
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Snelle referentie gids

Uitschakelen
Druk op grijs
Alleen “startonderbrekers”
Contact UIT voor meer dan 45
seconden
Volledig alarm
Druk op grijs binnen 45 seconden na
contact UIT

“Veerboot” mode
Druk op zwart, binnen 10 seconden
nadat het alarmsysteem volledig
ingeschakeld is
Gevarenlichten
Alleen bij contact UIT, druk grijs en
zwart tegelijk in totdat de
gevarenlichten beginnen te knipperen.
om uit te schakelen drukt u beide
knoppen weer in.

Voor volledige instructies over de kenmerken wordt u
verwezen naar de gebruikershandleiding of bezoek de
sites www.hocoparts.com of www.datatool.co.uk

231-0002541

