‘De volgende keer ga ik
voorbereid op pad’

De dief te slim af...

Voorkom verrassingen en koop nu het
COBRA 4627 onderhoudspakket

Lees voor gebruik de bijsluiter om
nare bijwerkingen te voorkomen.

Dit pakket wordt geleverd inclusief:
2x VARTA CR2032 Batterij;
2x COBRA Driver Card behuizing.

€39,90

€35,90

Meer weten?
Neem een kijkje op de service pagina
voor nieuws, tips en
eerste hulp bij problemen
www.ﬂeetaccess.nl/servicedesk

Ga naar de website van Fleetaccess en bestel:
www.ﬂeetaccess.nl/onderhoud

Bestel nu en ontvang 10% korting!
Kortingscode: ONDERHOUD2019

Deze folder is van toepassing op
voertuigen met een klasse alarm
en/of voertuigvolgsysteem

1.

Ik heb een voertuig met
een SCM autoalarm

2.

Ik heb een voertuig met een
SCM autoalarm en volgsysteem

3.

Ik heb een voertuig met
volgsysteem

Help mijn auto start niet!

Alle tips op de linkerbladzijde gelezen? Nog steeds problemen met

Neem de tips op de linkerpagina’s zorgvuldig door, als het goed is

In je voertuig is een startblokkering / alarmsysteem

starten? Lees dan verder..

kun je daarna je voertuig zonder problemen starten.

geïnstalleerd met verplichte eigen autorisatie.
De DriverCard moet dus altijd in de buurt

Anti Jamming

van het voertuig zijn voordat deze kan starten.

Je voertuig is voorzien van een voertuigvolgsysteem

2,4 GH

z

met anti-jamming. Dit betekent dat het systeem is
TIP: het is handig wanneer de DriverCard aan je
sleutelbos zit.

Niet te snel!
Wacht met het starten van de auto tot ledje
van het alarm uit is.

aangesloten aan de startblokkering en dat deze
wordt ingeschakeld wanneer er een verstoring plaatsvindt.

.

TIP: Wanneer het voertuig gejammed is kan het voertuig
via de DriverCard van het voertuigvolgsysyteem worden
gedeblokkeerd. (Zie handleiding volgsysteem.)

Soort storing:
1. Storing in de communicatie bijvoorbeeld door een GSM Jamming

Let op: Dit kan een aantal seconden duren. Gaat
het lampje niet uit? Zie: First AID kit of ‘doe de
spanningscheck’ rechts op de pagina.

2. Het voertuig is niet opnieuw te starten

Je kunt het voertuig op verschillende
manieren weer starten:

Batterij leeg?

1. Een deblokkade is mogelijk via bijbehorende DriverCard

Heb je de DriverCard bij maar start de auto nog steeds

2. Neem contact op met de alarm centrale

niet? Dan is het wellicht tijd om de batterij te

3. Deblokkeer het voertuig middels bijbehorende autorisatiemethode

vervangen. De CR2032 batterij* dient preventief

zoals: DriverCard, rﬁd tag etc. Bij deze methode is een verbinding met

iedere 6-8 maanden te worden vervangen.

de alarmcentrale niet nodig, bijv. in de parkeergarage.

Doe de spanningcheck met behulp van de tabel op de rechter pagina.

* Let op: dat de (bij voorkeur VARTA) batterij geschikt
is voor radiograﬁsche afstandsbedieningen.

First AID kit
Het alarm gaat af! Hoe krijg ik het geluid uit?
- Brandde het ledje van het alarm niet meer voordat je
de auto startte?
- Gaat het ledje uit binnen de autorisatietijd van ongeveer
15 seconden?
- Zit er nog voldoende spanning in de batterij van de
DriverCard?
Meer weten? Neem dan contact op met je
dealer of de alarmcentrale.

Doe de spanningscheck!
Houdt de knop op de transponder voor 10 sec ingedrukt.
Ledje blijft fel branden en valt uit na ongeveer 8 sec
Ledje knippert en valt daarna uit. Daarna knippert de

Let op: Deze methode werkt niet wanneer je het
voertuig zelf hebt geblokkeerd. In dit geval moet het
systeem altijd ook weer via deze weg worden
gedeblokkeerd.

transponder om de 4 sec (Let op: batterij bijna leeg)
Ledje valt bijna direct uit, de transponder schakelt ook
niet uit (tenzij deze al leeg was). Direct vervangen!

