Vehicle Security System
VSS 1
Systeminställningsguide - Swedish

Bästa kund,
Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande:
–
–
–

Bekräfta installationen av larmsystemet
Aktivera/avaktivera vissa funktioner
Fastställa orsakerna till de tre senaste larmen

Information om hur larmsystemet används finner du i användarhandboken till systemet.

VSS1



Programmeringsläge
Den här funktionen gör det möjligt att aktivera/avaktivera en rad olika systemalternativ samt hämta
information från systemet.
Följ nedanstående procedur för att programmera:
• Börja med att gå in i programmeringsläget.
• Välj sedan den funktion som du vill ställa in genom att räkna antalet gånger du stänger dörren.
• När du är klar i detta läge kan du välja ett annat läge eller avsluta genom att vänta i 30
sekunder, alternativt vrida nyckeln till ON och sedan till OFF igen.

1 Starta proceduren
Larmsystemet måste vara i avlarmat läge och alla dörrar måste vara stängda.

2 Gå in i programmeringsläget
Om bilen har nyckel med fjärrkontroll
–
Sätt i nyckeln i tändningslåset.
–
Vrid nyckeln till läget IG ON fem gånger (IG OFF -> ON) inom 20 sekunder.
–
Avsluta med nyckeln i läget IG ON. Larmstatuslampan (LED) lyser i 30 sekunder.
Om bilen öppnas med smart nyckel
–
Ha den smarta nyckeln inuti bilen.
–
Tryck inte ner kopplingen, utan tryck bara på startknappen tills IG ON-statusen har
uppnåtts fem gånger (IG OFF -> ON) inom 20 sekunder.
–
Avsluta med startknappen i läget IG ON. Larmstatuslampan (LED) tänds i 30 sekunder.
Observera:
Om du växlar mellan IG OFF och ON mer än fem gånger måste du ta ut nyckeln ur tändningslåset
och upprepa ovanstående procedur.
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3 Välj programmeringsläge
Välj programmeringsläge inom 30 sekunder genom att öppna/stänga dörren följande antal gånger
(räkna antalet stängningar):
En:		 Summer PÅ/AV(se avsnitt 2.8)
Två:		 Automatiskt dörrlås PÅ/AV (se avsnitt 2.3)
Tre:		 Bekräftelse av larmminne (se avsnitt 2.5)
Fyra:		 Bekräftelse av installation (se avsnitt 2.9)
Fem:		Extra larm med signalhorn PÅ/AV (se avsnitt 2.6)
Nio:		 Passivt larmläge PÅ/AV (se avsnitt 2.4) (Ej tillgängligt för Belgien)

4 Bekräfta programmeringsläget
Vrid nyckeln eller tryck på startknappen för att komma till OFF-läget (IG ON -> OFF) och gå in i det
valda programmeringsläget.
Observera:
– Valet bekräftas genom att varningsljusen blinkar och summern ljuder lika många gånger som
du har öppnat/stängt dörren enligt ovanstående anvisningar.
– För att börja om från punkt 3 måste du vrida nyckeln till ON (IG OFF -> ON).
Välj nu önskad funktion.

5.1 Ändra inställningar
Räkna antalet gånger dörren stängs.
En: Summer PÅ/AV
1) Öppna och stäng dörren en gång inom 30 sekunder (larmstatuslampan (LED) tänds).
En gång:
Summer AV
Två gånger: Summer PÅ
2) Vrid nyckeln (IG OFF > ON > OFF)
Lampan SLÄCKS och varningsljusen tänds lika många gånger som dörren har
öppnats/stängts.
3) Vrid nyckeln till ON inom 30 sekunder för att börja om från punkt 3)
Två: Automatiskt dörrlås PÅ/AV
1) Öppna och stäng dörren två gånger inom 30 sekunder (lampan tänds).
En gång:
Automatiskt dörrlås AV
Två gånger: Automatiskt dörrlås PÅ
2) Vrid nyckeln (IG OFF > ON > OFF)
Lampan SLÄCKS och varningsljusen tänds lika många gånger som dörren har
öppnats/stängts.
3) Vrid nyckeln till ON inom 30 sekunder för att börja om från punkt 3)
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Fem: Extra signalhorn PÅ/AV
1) Öppna och stäng dörren fem gånger inom 30 sekunder (lampan tänds).
En gång:
Signalhorn AV
Två gånger: Signalhorn PÅ
2) Vrid nyckeln (IG OFF > ON > OFF)
Lampan SLÄCKS och varningsljusen tänds lika många gånger som dörren har
öppnats/stängts.
3) Vrid nyckeln till ON inom 30 sekunder för att börja om från punkt 3)
Observera:
Aktivering är inte möjligt på alla bilmodeller.
Nio: Passivt larmläge PÅ/AV
1) Öppna och stäng dörren nio gånger inom 30 sekunder (lampan tänds).
En gång:
Passivt larmläge AV
Två gånger: Passivt larmläge PÅ
2) Vrid nyckeln (IG OFF > ON > OFF)
Lampan SLÄCKS och varningsljusen tänds lika många gånger som dörren har
öppnats/stängts.
3) Vrid nyckeln till ON inom 30 sekunder för att börja om från punkt 3)

5.2 Diagnostikläge
Tre: Bekräftelse av larmminne
1) Öppna och stäng dörren tre gånger inom 30 sekunder (lampan tänds).
När en dörr öppnas inom 30 sekunder (lampan TÄND) efter valet av inställningsläge.
2) Systemet anger de senaste larmutlösningarna med antalet varningsljusblinkningar och
summersignaler (0,35 sek. ON/OFF – 2 sekunders paus mellan de olika indikeringarna)
En:		 Volymsensor
Två: Extra sensor (t.ex. lutningssensor)
Tre:		 Dörrar
Fyra: Bagagelucka
Fem: Motorhuv
Sex: Tändningslås
Sju:		 Batterisabotage (bortkoppling)
Åtta: Cobra-bussabotage
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Observera:
– Om dörren stängs och sedan öppnas igen inom 30 sekunder efter systemets indikering,
kommer larmminnesindikeringen att aktiveras igen.
– Vrid nyckeln till ON inom 30 sekunder för att lämna diagnostikläget.
Fyra: Installationsbekräftelse
1) Öppna och stäng dörren fyra gånger inom 30 sekunder (lampan tänds).
Systemet kan bekräfta en korrekt installation.
2) Om intrång upptäcks blinkar larmstatuslampan och varningsljusen under
detekteringstiden.
3) Om någon larmutlösande faktor upptäcks (öppen dörr, bagagelucka eller motorhuv,
extra sensor) slås larmstatuslampan och sirenen på under hela tiden den utlösande
faktorn förekommer.
Observera:
– Installationskontrolläget avslutas efter fem minuter eller om du vrider nyckeln från OFF till ON.
–

När installationskontrolläget avslutas SLÄCKS larmstatuslampan och sirenen och varningsljuset
slås på två gånger.

–

Vrid nyckeln till ON inom 30 sekunder för att lämna diagnostikläget.

6 Lämna programmeringsläget
30 sekunder utan aktivitet (alla nya data lagras)
eller
vrid nyckeln till OFF från punkt 3) utan att öppna/stänga någon dörr.

VSS1



7 Larma utan rörelsesensor
Om du behöver låsa bilen när någon är i den (en passagerare, ett barn, en hund etc.) så måste
du avaktivera rörelsesensorn.
Centrallås
(sitter på förarsidans dörr)
Lås upp

Aktiveringsanvisningar

Lås

Varningsljus

Larmstatuslampa
(LED)

Summer
–

1

Öppna dörren på
förarsidan.

–

–

2

Ha förarsidans dörr
öppen och flytta centrallåsbrytaren tre gånger
mellan låst och upplåst
läge. (Det får inte gå
längre än fem sekunder
mellan varje tryckning.)

–

LED-lampan blinkar
hastigt i fem minuter,
eller tills du larmar
systemet.

3

Stäng alla dörrar, motorhuven och bagageluckan,
och lås sedan dörren
med fjärrkontrollen eller
den smarta nyckeln inom
fem minuter.

Blinkar en gång.

LYSER i 30 sekunder
och börjar sedan
blinka.

Två signaler
hörs när
sensorerna
avaktiveras.

–

Observera:
– Den invändiga sensorn avaktiveras endast en gång. Nästa gång systemet larmas på aktiveras
sensorn igen.
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8 Verkstadsläge
Om du behöver ta bilen till en auktoriserad återförsäljare men inte vill ta med nyckeln med
fjärrkontroll kan du avaktivera larmsystemet för en begränsad tidsperiod.
I verkstadsläget är alla larmsystemets funktioner spärrade.
Du måste aktivera det här läget manuellt på följande vis:
1. Larma av med fjärrkontrollen.
2. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till IG ON.
3. Öppna och stäng dörren sju gånger inom 30 sekunder.
4. Vrid nyckeln till IG OFF.
Varningsljusen blinkar en gång som bekräftelse.
När motorn har startats fem gånger lämnar systemet verkstadsläget. Varningsljusen tänds
två gånger.
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