
Nederlandstalige 
handleiding 
Autoalarm AS5 
 
Zoekfunctie 
Stil alarm 
Startblokkering 
Paniek functie 
Anti carjacking 
Aansturing kofferbak motor 
Automatisch inschakelen  
Automatisch vergrendelen  
Vergrendelen bij contact   

Handzender
( 2 stuks)

Beweging-
sensor
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Motorkap-
beveiligingspin
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Bevestigings-
materialen

Reset-
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Startblokkering-
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Beschrijving knoppen handzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knop 1 
 
Alarm inschakelen 

• Sirene geeft 1 akoestisch signaal 
• Richtingaanwijzers knipperen éénmaal 
• LED-indicatie knippert langzaam 
• Deuren worden vergrendeld 
• Het systeem geeft 15 of 30 seconden (instelbaar) signaal op de 

draad “sluitpuls electr. ramen” voor het sluiten van de ramen. 
• Het alarm is actief ca. 5 sec. nadat alle deuren gesloten zijn. De 

trillingssensor en eventueel aanvullende sensoren zijn actief zodra 
de ramen gesloten zijn na inschakeling van het systeem.  

 
Stop sirene 
Wanneer de sirene een akoestisch signaal geeft kan via deze knop het 
akoestisch signaal worden beëindigt. Het systeem zal ingeschakeld blijven. 
Wanneer er op knop 2 zal worden gedrukt zal het systeem uitgeschakeld 
worden. 
 

Knop 1 
 

Alarm inschakelen  
Stop sirene 
Auto vergrendelen  

Knop 2 
 

Alarm uitschakelen  
Kofferbak openen 
Auto ontgrendelen 

Knop 3 
 

Stil alarm 
Stop sirene 
Auto vergrendelen  

Knop 4 
 

Zoekfunctie 
Paniekfunctie 
Anti-carjacking 

Auto vergrendelen 
Wanneer het contact “aan” staat, druk op knop 1 om alleen de deuren te 
vergrendelen. 
 
 
Knop 2 
 
Alarm uitschakelen 

• Sirene geeft 2 akoestische signalen 
(wanneer het systeem in de “stil alarm” modus is zal de sirene 
geen geluidssignaal geven). 

• Richtingaanwijzers knipperen tweemaal 
• LED-indicatie knippert snel 
• Deuren worden ontgrendeld 
• De binnenverlichting zal automatisch aangaan. Deze gaat uit 

wanneer het contact “aan” is gezet of na 30 seconden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer het alarm voor het uitschakelen is afgegaan zal de sirene 4 
akoestische signalen geven en de richtingaanwijzers zullen 4 keer 
knipperen.  
 
Kofferbak openen 
Wanneer deze knop gedurende 2 seconde ingedrukt wordt gehouden dan 
zal er op de “puls kofferbak ontgrendeling”-aansluiting gedurende 1,2 sec. 
een “- signaal” worden aangeboden. De richtingaanwijzers zullen 4 keer 
knipperen. Wanneer de auto niet standaard is voorzien van een electrische 
kofferbak ontgrendeling is er optioneel een universele set verkrijgbaar. 
 
Auto ontgrendelen 
Wanneer het contact “aan” staat, druk op knop 2 om de deuren te 
ontgrendelen. 
 

Het systeem zal automatisch de deuren 
vergrendelen en het alarm inschakelen wanneer 
de deuren niet geopend zijn of het contact aan is 
gezet binnen 30 sec. na het uitschakelen van het 
systeem. Dit als beveiliging wanneer de knop per 
ongeluk is ingedrukt. ! 



Knop 3 
 
Stil alarm 

• Richtingaanwijzers knipperen éénmaal 
• LED-lampje knippert langzaam 
• Deuren worden vergrendeld 
• Alarm systeem wordt ingeschakeld 
• Het alarm is actief ca. 5 sec. nadat alle deuren gesloten zijn. De 

trillingssensor en eventueel aanvullende sensoren zijn actief zodra 
de ramen gesloten zijn na inschakeling van het systeem.  

 
Stop sirene 
Wanneer de sirene een akoestisch signaal geeft kan via deze knop het 
akoestisch signaal worden beëindigt. Het systeem zal ingeschakeld blijven. 
Wanneer er op knop 2 zal worden gedrukt zal het systeem uitgeschakeld 
worden. 
 
Auto vergrendelen 
Wanneer het contact “aan” staat, druk op knop 1 om alleen de deuren te 
vergrendelen. 
 
 
Knop 4 
 
Zoekfunctie 
Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld, druk tweemaal op knop 4 
binnen 3 seconden. De sirene geeft nu een akoestisch signaal en de 
richtingaanwijzers knipperen 5-maal. Dit als zoekfunctie van de auto.  
 
Paniekfunctie 
Wanneer het contact “uit” is, houdt deze knop gedurende 2 seconden 
ingedrukt. De sirene zal een akoestisch signaal geven gedurende 30 sec. en 
de richtingaanwijzers zullen knipperen. Wanneer het systeem uitgeschakeld 
is zal het activeren van de paniek-functie de Double-raearm & Relock or 
passive Arm functie uitschakelen. 
 
Anti-carjack 
Wanneer het contact “aan” staat en het alarmsysteem is uitgeschakeld, 
houdt deze knop gedurende 2 seconden ingedrukt. De richtingaanwijzers 
zullen tweemaal knipperen. Na 40 seconden zullen er gedurende 20 
seconden akoestisch signalen worden gegeven. 
 
Hierna wordt er een continu akoestisch signaal gegeven en knipperen de 
richtingaanwijzers gedurende 60 seconden. Wanneer een startblokkering is 
aangesloten zal deze geblokkeerd worden. Na de 60 seconden zal het 
alarmsysteem ingeschakeld worden. 

 
Opmerking: Wanneer anti-hijack is geactiveerd kan met knop 2 van de 
handzender of de resetschakelaar het systeem uitgeschakeld worden. 
 
Functies 
 
Dubbel heractiveren en hersluiten 
Het systeem zal automatisch de deuren vergrendelen en het alarm 
inschakelen wanneer de deuren niet geopend zijn of het contact aan is 
gezet binnen 30 sec. na het uitschakelen van het systeem. Dit als 
beveiliging wanneer de knop per ongeluk is ingedrukt. 
 
Pasief inschakelen 
Het systeem schakelt zichzelf in 30 sec. nadat het contact uit is gezet en 
een deur is geopend. Nadat de deur gesloten is zal het systeem na 30 
seconde ingeschakeld worden (functie uit te schakelen via jumper). 
 
Pasief afsluiten 
Het systeem vergrendeld de auto in 
30 sec. nadat het contact uit is gezet 
en een deur is geopend. Nadat de 
deur gesloten is zal het systeem na 
30 seconde de deuren vergrendelen 
(functie is standaard uitgeschakeld,  
in te schakelen via jumper). 
 
Vergrendelen/ontgrendelen bij contact 
Wanneer deze functie ingeschakeld is (met jumpers) zullen de deuren 
automatisch vergrendeld worden ca 4 seconden nadat het contact aan is 
gezet. Zodra het contact uit is gezet zullen de deuren weer worden 
ontgrendeld.  
 
Deze functie is niet actief wanneer een deur is geopend terwijl het contact 
aan wordt gezet. 
 

Er wordt 
geadviseerd om 
deze functie 
niet in te 
schakelen. !



Jumper instellingen 
 
Met behulp van de jumpers welke onder het schuifdekseltje van de 
hoofdunit zitten kunnen de volgende instellingen/opties worden gekozen: 

 
   

1. Passief inschakelen Aan Uit 
2. Passief afsluiten Aan Uit 
3. Pulsetijd centrale vergrendeling 4 sec. 0,5 sec. 
4. Vergrendelen / ontgrendelen bij contact Aan Uit 
 
Pulsinstelling deurschakelaars.  
 

  Negatief geschakelde deurschakelaars 
 

  Positief geschakelde deurschakelaars 
 
Inleren handzender 
 

• Systeem moet uitgeschakeld zijn. 
• Contact moet aan staan. 
• Druk de reset-schakelaar 3 keer “uit-aan”,  houdt deze op de aan-

positie de 3e keer dat deze ingeschakeld wordt. 
• Na 3 seconde zullen de richtingaanwijzers twee keer knipperen als 

indicatie dat het alarm in de inleer-modus is. 
• Druk op een willekeurig knop van de nieuwe handzender. 
• De richtingaanwijzers zullen 4 keer knipperen als bevestiging dat 

de nieuwe handzender is ingeleerd. 
 
 
Trillingssensor 
 
De trillingsssensor reageert op 2 verschillende niveaus van trillingen. Het 
systeem zal 5 maal een geluids- en lichtsignaal geven bij kleine 
bewegingen van de trillingssensor. Bij grote bewegingen zal het systeem 30 
sec. geluids- en lichtsignaal geven. 
 
De reactie op zowel de kleine als grote trillingen kunnen uit worden gezet in 
het systeem. Druk op knop 4 binnen 3 seconden nadat het systeem is 
ingeschakeld.  Hiermee kunnen de volgende instellingen worden ingegeven: 
 
Het is een cyclus, dus 4 keer drukken komt overeen met 1 keer, 5 keer met 
2 keer etc.  

 
 

Druk op 
knop 4 

Kleine 
beweging 

Grote 
Beweging 

Indicatie 

1e keer  X Akoestisch 
signaal + 1x 
knipperen 
richtingaanwij
zers 

2e keer   Akoestisch 
signaal + 2x 
knipperen 
richtingaanwij
zers 

3e keer X X Akoestisch 
signaal + 3x 
knipperen 
richtingaanwij
zers 

Opmerkinge
n: 
 
In stil alarm 
mode, 
sirene 
maakt geen 
geluid, 
alleen de 
lampen 
zullen 
knipperen. 

 
 
Reset functie 
 

• Het systeem moet ingeschakeld zijn en het contact moet “aan” 
staan. 

• Druk de resetschakelaar in gedurende 3 seconden. Het systeem 
zal automatisch worden uitgeschakeld. (bijv. wanneer een 
handzener niet meer reageert bij bijv. een lege batterij). 

 
Alarmfuncties uitschakelen 
 
Deze functie schakelt de alarmfuncties uit. Alleen het ontgrendelen 
/vergrendelen is actief.  
 

• Het alarm dient uitgeschakeld te zijn en het contact dient “aan” te 
staan. 

• Druk de resetschakelaar in gedurende 3 seconde. Als de 
alarmfuncties reeds uitgeschakeld zijn worden deze nu weer 
ingeschakeld.  

• Wanneer de alarmfuncties uitgeschakeld zijn zal de LED-indicatie 
continu branden. 

 



Selecteren sluittijd ramen 
 

• Het systeem dient uitgeschakeld te zijn and het contact dient 
“aan” te staan. 

• Druk vijf keer op de resetschakelaar, en houdt deze de 5e keer 
ingedrukt gedurende ca. 2 seconde. 

• Het systeem verwisselt van tijd dat de spanning op de draad 
aanwezig is. Er wordt gewisseld tussen 15 sec. en 30 sec. 

 
Aansluitschema 
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Groen / rood
Groen / wit
Groen / geel
Blauw / rood
Blauw / wit
Blauw / geel

Aansturing 
centrale 

deurvergrendeling
(zie schema …)

Geel

Rood

Richtingaanwijzers Links
Richtingaanwijzers Rechts
+ 12 V.

Blauw / rood

Groen / rood
Paars

Zwart / geel

Zwart / wit

Roze
Oranje

Zwart

Binnenverlichting
Sluitpuls electr. ramen

Puls kofferbak ontgrendeling
Startonderbreking
Deurschakelaars

Contact (geschakelde 12 V.)
Sirene
Massa (GND)

Jumpers
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Schema t.b.v. koppeling met centrale 
deurvergrendeling 
 

Groen / rood
Groen / wit
Groen / geel
Blauw / rood
Blauw / wit
Blauw / geel

Niet aansluiten
Sluit signaal
Massa (GND)
Niet aansluiten
Open signaal
Massa (GND)

1. Negatieve puls

Groen / rood
Groen / wit
Groen / geel
Blauw / rood
Blauw / wit
Blauw / geel

Niet aansluiten
Sluit signaal
+ 12 V.
Niet aansluiten
Open signaal
+ 12 V.

2. Positieve puls

Groen / rood
Groen / wit
Groen / geel
Blauw / rood
Blauw / wit
Blauw / geel

Massa (GND)

+ 12 V.

4. Pneumatische 
centrale vergrendeling

Groen / rood
Groen / wit
Groen / geel
Blauw / rood
Blauw / wit
Blauw / geel

Massa (GND)
Sluit signaal
+ 12 V.
Massa (GND)
Open signaal
+ 12 V.

3. Aansturen motor 
centrale vergrendeling

Deurvergrendeling-
schakelaar

Vacuüm
compressor

Draad
onderbreken

2.
1.

3.

Toelichting:
1. Groen / blauw (0)
2. Bruin (-)
3. Rood / blauw (+)  

 
Schema t.b.v. aansluiten startonderbreker 
 
 



Opties alarmsysteem AS5 
 
 
 
Centrale deurvergrendeling  
(koppelbaar met alarmsysteem en zelfstandig werken via sleutel) 
 
- Incl. kabelboom zekeringen 
- Incl. bevestiginsmaterialen 
 
01.01.01 2-deurs 
01.01.02 4-deurs 
 
 
Motoren centrale vergrendeling 
 
01.02.01 2-draads motor 
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