BRUKSANVISNING
EasyCan-CAMP

Fiat Ducato husbil 2012->
med Euro 5 eller Euro 6 motor

Allmän information
Larmsystemet är konstruerat för användning tillsammans med originalfjärrkontrollen till din husbil.
När du lämnat husbilen, övervakar larmsystemet dörrar, luckor eller fönster (IR sensor för skydd av
fönster är tillbehör) och att larmsystemet har strömförsörjning.
En fjärrkontroll medföljer för att dela upp de områden som skall skyddas. I detta speciella fall, innan
du aktiverar larmsystemet, tryck på en av knapparna på fjärrkontrollen för att koppla ur rörelsesensorn
(ultraljudsensor) så att endast skalskyddet kvarstår mot inbrott medan du är inne i husbilen.
För att säkerställa att larmskyddet fungerar perfekt, rekommenderas att byta batterierna i
magnetkontakterna och fjärrkontrollen med jämna mellanrum (vartannat år). Batterierna är av typen
CR1220 i båda fallen.

Användning
Larmsystemet aktiveras automatiskt när dörrarna låses med fordonets
originalfjärrkontroll; detta indikeras med två korta pip på sirenen och några blinkningar
på blinkers. Under de första 25 sekunderna efter att larmsystemet har aktiverats,
indikeras alla intrång med ett blink på blinkers. Efter 25 sekunder går larmsystemet in i
övervakningsläge.
Larmsystemet deaktiveras när du öppnar dörrarna med fordonets originalfjärrkontroll, vilket indikeras
med ett kort pip på sirenen och några blinkningar på blinkers. Om ett larm varit utlöst under din
frånvaro, kommer det att indikeras när du deaktiverar larmsystemet; dessutom kommer sirenen –
utöver den vanliga signalen – ge en signal med en annorlunda ton. Om du vill veta vad som orsakat det
utlösta larmet, följ instruktionerna i avsnittet “Larmminne”. Om du vill aktivera larmsystemet när du
befinner dig i husbilen är det nödvändigt att koppla ur rörelsesensorn med den medföljande
fjärrkontrollen. Följ instruktionerna i avsnittet “Koppla bort rörelsesensor” nedan.
Om fordonets fjärrkontroll inte fungerar och du måste låsa upp fordonet med en mekanisk nyckel,
kommer larmsystemet att utlösa larm när dörren öppnas; för att stoppa larmet fortsätt enligt
beskrivningen i avsnittet "Nödbrytning".
När larmsystemet är aktiverat utlöses följande larm vid:
- öppning av dörrar via knappar på insidan eller via nyckellås.
- öppning av fönster och/eller luckor. (om de finns och är larmade).
- rörelse i förar eller passagerarutrymmet som detekteras av ultraljudsensorn (kan kopplas bort).
- avbrott i fordonets strömförsörjning.
- ett försök att starta fordonet genom att slå på tändningen.
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Koppla bort rörelsesensor
Om du vill vara kvar inne i husbilen med larmsystemet aktiverat måste du koppla bort rörelsesensorn.
Om du vill lämna fordonet och lämna husdjur eller lämna fönster öppna måste du koppla bort
rörelsesensorn.
För att koppla ur:
- Med larmsystemet deaktiverat, tryck en gång på en av knapparna på
fjärrkontrollen; några pip från sirenen hörs, vilket betyder att
rörelsesensorn är bortkopplad.
- Aktivera larmsystemet inom 20 sekunder
(lås fordonet med fordonets originalfjärrkontroll).
Bortkopplingen gäller bara för denna aktiveringsperiod. Vid nästa aktivering av larmsystemet kommer
rörelsesensorn att vara aktiv igen om inte proceduren för bortkoppling upprepas.

Fordonskontroll
Om en av dörrarna inte är ordentligt stängd och du aktiverar larmsystemet skyddar inte larmsystemet
fordonet på ett korrekt sätt. Larmsystemet kommer att uppmärksamma dig på detta, 3 sekunder efter
aktivering, med 4 korta pip på sirenen - all med olika toner – som varnar dig att fordonets status inte
är korrekt.

Lysdiod
Du kan få information om larmsystemets status via lysdioden som är installerad på
vindrutan/instrumentpanelen:
- LYSDIODEN SLÄCKT: Larmsystemet är deaktiverat.
- SNABBT BLINKANDE LYSDIOD: Initieringstid (första 25 sekunderna efter aktivering).
- MYCKET SNABBT BLINKANDE LYSDIOD: Initieringstid med rörelsesensor bortkopplad.
- LÅNGSAMT BLINKANDE LYSDIOD: Bevakningsläge (25 sekunder efter aktivering).
NOTERING: Om lysdioden blinkar efter att larmsystemet deaktiverats, läs avsnittet “Larmminne”.

Larmminne
Om lysdioden blinkar efter att larmsystemet har deaktiverats
betyder det att ett eller flera larm har varit utlösta i din frånvaro.
Se bild till höger för att hitta orsaken.
Larmsystemet repeterar denna indikation var 6:e sekund ända
tills tändningen slås PÅ eller larmsystemet aktiveras igen.

Rörelsesensor
Dörrar
Luckor

Nödbrytning
Om det är ett fel eller att batteriet är slut i fordonets originalfjärrkontroll, kan du fortfarande gå in i
fordonet med den mekaniska nyckeln. När du öppnar dörren kommer ett larm att utlösas.
För att stoppa detta måste du slå på tändningen några sekunder så att transpondern i fordonsnyckeln
kan detekteras. Siren kommer att ge ett kort pip när larmsystemet har deaktiverats.
För att återställa systemet till dess normala funktion, lås och lås upp dörrarna med fordonets
originalfjärrkontroll. Larmsystemet aktiveras med den andra låsningen, såsom det beskrivs i avsnittet
“Användning”.
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