SELCA SPLIT
GEBRUIKSAANWIJZING

(zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1)

Beste klant,
Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem.
Deze gebruiksaanwijzing leert u stap voor stap de mogelijkheden van dit alarm.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing daarom bij uw auto instructieboekje.
1.0 BESCHRIJVING.
Dit alarm:
-voldoet aan de Europese regels 95/54 en 95/56.
-wordt in- en uitgeschakeld door de afstandbediening met een zeer veilige grabberproof
zendcode.
-is voorzien van een startonderbreker.
-heeft een 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatie nummer). Deze is nodig voor de
volgende functies:
• Het uitschakelen van het alarm zonder de handzender, b.v. wanneer de batterij van de
handzender leeg is of wanneer men de zender heeft verloren.
• Het programmeren van nieuwe handzenders, PST, eventuele elektronische sleutels en
externe draadloze sensoren zoals b.v. infra rood.
• Het resetten van het alarm na een poging tot kaping (carjacking) indien de anti kaping
functie is ingesteld.
• Om in het programmeer menu van het alarm te komen.

1.1 PIN CODE
Bewaar de PIN-code op een veilige plek.
Wanneer u de PIN-code kwijt bent is het onmogelijk om nieuwe handzenders in te leren, om
de programmering van het alarm te veranderen en om het alarm zonder handzender uit te
schakelen.
2.0 STANDAARD MOGELIJKHEDEN.
2.1 ALARM INSCHAKELEN.
Het alarm wordt ingeschakeld door op knop “B” te drukken.
-De hoorn geeft 2x een “piep” geluidssignaal.
-De knipperlichten van de auto gaan 3 seconden aan.
-De startonderbreker wordt ingeschakeld.
-Eventuele extra aangesloten modules worden ingeschakeld.
-Centrale portiervergrendeling (indien aanwezig en aangesloten op het alarm) zal
vergrendelen.
-Alarmled gaat 30 seconden aan en gaat daarna knipperen.
-Het zelfdiagnose programma test gedurende 30 seconden op fouten of problemen en zal
indien er iets niet in orde is (b.v. een deur niet gesloten) dit laten merken door een aantal
piepjes te geven en de led te laten knipperen. (Zie ook alarm oorzaken en zelfdiagnose.)
30 seconden na het inschakelen van het alarm met de afstandbediening staat het alarm
volledig ingeschakeld.
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2.2 UITSCHAKELEN ULTRA SONOR EN EXTRA SENSORS.
Wanneer er een dier of kind in de auto blijft of wanneer men een raam open wil laten is het
mogelijk het alarm in te schakelen zonder ultra sonor.
Schakel het alarm in. De sirene zal 2 piepjes geven. Druk hierna op knopje “B” en houdt dit
knopje ingedrukt. Wanneer de sirene nu een piepje geeft zijn de ultra sonor en eventuele extra
sensors uitgeschakeld. Laat nu het “B” knopje los.
Wanneer u het knopje ingedrukt houdt zal de sirene een 2e piep geven en schakelen de eventuele extra aangesloten draadloze sensors ook uit.
Na het uit- en weer inschakelen van het alarm zijn alle sensors weer actief.
2.3 UITSCHAKELEN COMFORT SCHAKELING.
Wanneer de auto is voorzien van een comfort schakeling (=het automatisch sluiten van
deuren, ramen en eventueel ook het open dak) is het mogelijk het automatisch sluiten te
voorkomen door de “A” knop in te drukken.
De sensors schakelen nu ook uit.

FIGUUR 1

2.4 STOPPEN SIRENE ZONDER HET ALARM UIT TE SCHAKELEN.
Men kan de sirene gedurende een alarm uitschakelen door op knop “A” te drukken. Het
alarmsysteem blijft ingeschakeld.
2.5 UITSCHAKELEN ALARM.
Wanneer het alarm staat ingeschakeld en men drukt op de “B” knop zal:
-het alarm uitschakelen.
-de sirene 1x een piep geven.
-de knipperlichten 1 seconde knipperen.
-de startonderbreker herstellen.
-de deurvergrendeling (indien aangesloten) ontgrendelen.
-de led uitschakelen.
-de binnenverlichting 30 seconden aangaan (indien aangesloten).
2.6 PANIEK FUNCTIE.
Het is altijd mogelijk de paniek functie in te schakelen door de “A” knop in te drukken. Het
alarm zal 5 seconden de hoorn en knipperlichten in werking zetten. De binnenverlichting zal
ook aangaan.
Deze functie werkt niet wanneer men de “A” knop gebruikt om de achterklep te ontgrendelen.
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2.7 ALARM GEHEUGEN.
Bepalen van alarm oorzaak en zelfdiagnose.
Wanneer er een alarm geweest is zal bij het uitzetten van het alarm de sirene 4x een piep
geven.
Om de oorzaak van het alarm te bepalen, zet het contactslot op “contact aan” (niet starten),
de alarm led gaat nu op een bepaalde manier knipperen met steeds een rustpauze.
1x knipperen
Spanningsval
2x knipperen
Ultra sonor of radar
3x knipperen
Motorkap
4x knipperen
Deur / achterklep
5x knipperen
Ontsteking
7x knipperen
Draadloze sensors
8x knipperen
Schoksensor
3.0 UITGEBREIDE EN ANTI KAPING FUNCTIES.
Deze functies worden uitsluitend door de installateur geactiveerd op speciaal verzoek.
Het activeren van deze functies wordt mede bepaald door het type auto.
Indien geactiveerd, zorg er dan voor dat de tabel op pagina 8 wordt ingevuld.
4.0 BESCHRIJVING UITGEBREIDE FUNCTIES (INDIEN GEACTIVEERD).
4.1 AUTOMATISCH WEER INSCHAKELEN (INDIEN GEACTIVEERD).
Het alarm zal 30 seconden na het uitschakelen automatisch weer inschakelen (alleen indien de
deur niet wordt geopend).
Het automatisch inschakelen van het alarm zal de deuren niet vergrendelen en de ultra sonor
of andere modules niet inschakelen.
4.2 AUTOMATISCH INSCHAKELEN BINNENVERLICHTING (INDIEN
GEACTIVEERD).
De binnenverlichting zal 30 seconden aangaan na het uitschakelen van het alarm. Deze
functie schakelt de binnenverlichting ook aan tijdens een alarm.
4.3 FUNCTIE OPENEN ACHTERKLEP (INDIEN GEACTIVEERD).
Druk hiervoor op de “A” knop van de afstandbediening wanneer het alarm is uitgeschakeld en
het contactslot uit staat.
5.0 ANTI KAPING FUNCTIE (INDIEN GEACTIVEERD).
De anti kaping functie beschermt de auto wanneer u bijvoorbeeld stil staat bij een
verkeerslicht.
Na een kaping alarm kan het systeem uitsluitend gereset worden d.m.v. de PST of de PINcode.
5.1 ANTI SLEUTEL DIEFSTAL SYSTEEM -ASDS- (INDIEN GEACTIVEERD).
Met deze functie moet de startonderbreker altijd worden uitgeschakeld met gebruikmaking
van de eerste twee cijfers van de PIN-code.
Zo wordt voorkomen dat men de auto kan starten met een gestolen sleutel.
Om de startonderbreker uit te schakelen (led is AAN):
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-schakel het contactslot AAN-UIT, of indien aanwezig druk 2x met 1 seconde tussenpauze op
de drukknop van de chassisplaat t.b.v. de noodplug.
-wacht tot de led gaat knipperen.
-laat de led precies zoveel keer knipperen als het eerste cijfer van de PIN-code.
-schakel het contactslot AAN-UIT, of indien aanwezig druk 1x op de drukknop van de
chassisplaat t.b.v. de noodplug.
-laat de led precies zoveel keer knipperen als het tweede cijfer van de PIN-code.
-schakel het contactslot AAN-UIT, of indien aanwezig druk 1x op de drukknop van de
chassisplaat t.b.v. de noodplug.
Het uitschakelen van de startonderbreker wordt aangegeven door het uitgaan van de led.
Wanneer het anti sleutel diefstal systeem is ingeschakeld kan de startonderbreker uitsluitend
worden uitgeschakeld zoals hierboven beschreven.
5.2 AUTOMATISCH INSCHAKELEN STARTONDERBREKER (INDIEN
GEACTIVEERD).
Het systeem schakelt automatisch de startonderbreker in 30 seconden na het uitzetten van de
motor of na het uitschakelen van het alarm (led brandt met contactslot op AAN).
Wanneer de startonderbreker is ingeschakeld is het mogelijk deze uit te schakelen door:
1. contactslot op AAN te zetten, 1x op knop “B” van de handzender te drukken of
2. alarm AAN en weer UIT te schakelen met de afstandbediening of
3. indien elektronische noodplug aanwezig (optie): contactslot op AAN zetten, 1x de
elektronische noodplug tegen het chassisplaatje op het dashboard drukken.
Wanneer de startonderbreker volgens een van bovenstaande manieren is uitgeschakeld heeft u
30 seconden om de auto te starten.
Wanneer u een PST heeft zal de startonderbreker automatisch uitschakelen op het moment dat
het alarm de PST herkent.
5.3 HANDMATIGE ANTI KAPING FUNCTIE (INDIEN GEACTIVEERD).
Niet mogelijk wanneer anti sleutel diefstal systeem is geactiveerd.
De handmatige anti kaping functie wordt ingeschakeld door op knop “B” van de
afstandbediening te drukken met ingeschakeld contactslot.
De led zal aangaan om te bevestigen dat deze functie staat ingeschakeld.
Uitschakelen van deze functie: druk nogmaals knop “B” in. De led zal nu ook uit gaan.
30 seconden na het openen en sluiten van de bestuurdersdeur zal het alarm deze functie
inschakelen.
De enige manier om met deze functie ingeschakeld toch de auto te starten is d.m.v. de
noodcode procedure.
5.4 AUTOMATISCHE ANTI KAPING FUNCTIE MET PST (INDIEN
GEACTIVEERD).
Niet mogelijk wanneer anti sleutel diefstal systeem is geactiveerd.
Deze functie wordt automatisch ingeschakeld elke keer dat het contactslot op AAN wordt
gezet. Omdat het systeem uw PST code herkent merkt u er echter niets van.
De led zal branden om te bevestigen dat deze functie is ingeschakeld.
Wanneer de PST code niet wordt herkent zal de anti kapingfunctie 30 seconden na het openen
en sluiten van de bestuurdersdeur worden ingeschakeld.
Om deze uit te schakelen, druk op de PST knop of wacht tot deze automatisch de code
verzendt.
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BELANGRIJK:
Zowel het automatisch inschakelen van de startonderbreker als de automatische anti kaping
functie moeten zijn geactiveerd. De PST zal beide functies uitschakelen.
Wanneer u uw PST zender / transponder vergeet kunt u de auto niet starten.
5.5 ANTI KAPING ALARM (INDIEN GEACTIVEERD).
Het alarm zal:
-30 seconden een serie piepjes laten horen.
-de knipperlichten laten knipperen.
-de sirene af laten gaan (met contact op AAN).
-de startonderbreker inschakelen.
De startonderbreker zal afhankelijk van de instelling van het alarm alleen inschakelen:
-nadat de motor is uitgezet.
-de snelheid van de auto 0 km/h is (dus stilstaat).
5.6 AUTOMATISCH OP SLOT ZETTEN VAN DE DEUREN (INDIEN
GEACTIVEERD).
Deze functie vergrendelt de deuren automatisch 10 seconden nadat de auto is gaan rijden.
De deuren worden automatisch ontgrendeld wanneer het contactslot UIT wordt gezet.
Om veiligheidsredenen wordt de comfortschakeling niet aangestuurd.
6.0 OVERBRUGGINGS PROCEDURE.
6.1 PERMANENT UITSCHAKELEN VAN HET ALARMSYSTEEM.
Deze procedure schakelt het alarm uit tot er weer een handzender wordt gebruikt.
Om deze functie te gebruiken is de PIN-code en de contactsleutel nodig.
-Haal de deur van slot af met de contactsleutel.
-Schakel het contactslot 6x AAN-UIT met tussenpozen van plm. 1 seconde tussen aan en uit.
-Wacht tot de led gaat knipperen en laat deze precies zoveel keer knipperen als het 1e cijfer
van de PIN-code.
-Schakel het contactslot AAN-UIT.
-Herhaal deze procedure voor de overige 3 cijfers van de PIN-code.
Wanneer de PIN-code juist is ingegeven zal het systeem zowel het alarm als de startonderbreker uitschakelen en dit bevestigen door de sirene 1x te laten piepen en de knipperlichten 1x
te laten knipperen.
Wanneer u een fout maakt bij het invoeren van de PIN-code, zet het contactslot dan op UIT,
wacht 20 seconden en begin opnieuw.
In plaats van het contactslot kan ook het drukknopje op de chassisplaat t.b.v. de noodplug
gebruikt worden (OPTIE).
LET OP:
Gedurende deze procedure zal de sirene:
-constant geluid geven.
-alleen geluid geven wanneer het contactslot wordt ingeschakeld voor anti kaping
uitschakelen.
6.2 UITSCHAKELEN VAN HET ALARM VOOR EEN VASTE TIJD.
Dit is zinvol wanneer het tijdelijk nodig is om het alarm uit te schakelen, b.v. in een
autowasserette.
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Het alarm zal dan gedurende 15 minuten niet automatisch inschakelen.
Om deze functie in te schakelen, volg de procedure zoals beschreven onder punt 6.1., echter
schakel het contactslot 4x AAN-UIT in plaats van 6x.
Het systeem zal automatisch na 15 minuten deze functie verlaten. Eerder is ook mogelijk door
de “B” knop van de afstandbediening in te drukken.
7.0 ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN CHASSISPLAAT (OPTIE).
In plaats van de afstandbediening kan ook de elektronische sleutel gebruikt worden. Deze kan
ook de PIN-code vervangen om het alarm uit te schakelen.
BELANGRIJK: De anti kaping functie kan alleen worden uitgeschakeld met de PIN-code.
8.0 INLEREN VAN AFSTANDBEDIENINGEN, PST, ELEKTRONISCHE
SLEUTELS EN DRAADLOZE SENSORS.
Hiervoor is de PIN-code nodig, alle afstandbedieningen en alle eventueel in te leren draadloze
accessoires en sensors.
Om veiligheidsredenen zullen alle reeds eerder ingeleerde afstandbedieningen enz. uit het
geheugen van het alarm gewist worden. Deze zullen opnieuw moeten worden ingeleerd.

9.0 VERVANGEN BATTERIJ VAN DE HANDZENDER.
1. Open de afstandbediening (zie figuur 2).
2. Verwijder de oude batterij.
3. Plaats een nieuwe CR2032 batterij (let op plus en min).

FIGUUR 2
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10.0 PST ACTIVATIE EN VERVANGEN BATTERIJ.
PST is een kleine automatische zender. Deze kan zijn code handmatig verzenden door het
indrukken van de drukknop of automatisch elke 10 seconden.
Volg de onderstaande procedure om van handmatig naar automatisch om te schakelen.
Druk ongeveer 10 seconden op de drukknop. De eerste 3 seconden zal de led aangaan, daarna
uitgaan.
Nadat de led 1x heeft geknipperd de drukknop loslaten. De PST staat nu op automatisch.
Om van automatisch om te schakelen naar handmatig:
Druk ongeveer 10 seconden op de drukknop. De eerste 3 seconden zal de led aangaan, daarna
uitgaan.
Nadat de led 3x heeft geknipperd de drukknop loslaten. De PST staat nu op handmatig.
Wanneer u wilt controleren of de PST op handmatig of automatisch staat druk dan op de
drukknop en kijk naar de led.
-Wanneer de led knippert staat de PST op automatisch.
-Wanneer de led constant brandt staat de PST op handmatig.
Wanneer men de batterij vervangt zal de PST altijd op automatisch gaan werken.
Om de batterij te vervangen:
1. Open de PST (zie figuur 3).
2. Verwijder de oude batterij.
3. Vervang deze voor een nieuwe CR2032 batterij (let op plus en min).

FIGUUR 3
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11.0 VERVANGEN AUTO ACCU.
Alleen voor model Selca Split 88B.
Dit model wordt geleverd met een sirene met ingebouwde noodaccu.
Wanneer de accu van de auto los gemaakt moet worden eerst het slot op de sirene in de
“OFF” stand zetten omdat anders de sirene af zal gaan.
Niet vergeten na het aansluiten van de accu het slot weer op “ON” te zetten.
12.0 EXTRA ACCESSOIRES.
U kunt het beveiligingsniveau van uw alarm verhogen door onderstaande accessoires toe te
voegen.
-Opkrik en wegsleep detector.
-Radarmodule (microwave volumetric sensor), ideaal voor het beveiligen van cabrio’s.
-Draadloze infra rood sensor, deze detecteert het bewegen van personen in de ruimte waar de
infra rood is geplaatst. Ideaal voor campers, laadruimte van vrachtauto’s, schepen, enz.
-Draadloze magneetschakelaars. Deze detecteren het opengaan van een raam of deur van de
ruimte waarin de auto zich bevindt en is ook ideaal om te gebruiken in b.v. campers en
schepen.
13.0 SYSTEEM INSTELLINGEN.
Zorg ervoor dat het volgende schema wordt ingevuld.
Alle uitgebreide en anti kaping functies staan standaard uitgeschakeld,
uitgezonderd 13.2 punt 4.
13.1 Basis functies
1. Open tijd…………………sec.
2. Sluit tijd………………….sec.
13.2 Uitgebreide functies
1. Automatisch inschakelen
2. Binnenverlichting
3. Openen achterklep
4. Negatieve uitgang
uitschakelbaar
5. Spanningvalgevoelig
6. Dubbele sluitpuls
* Negatieve uitgang is standaard uitschakelbaar.

ja
ja
ja
ja
ja
ja

/
/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee*
nee
nee

13.3 Anti kaping functies
1. Automatisch inschakelende startonderbreker ja / nee
2. Handmatige anti kaping
ja / nee
3. Automatische anti kaping
ja / nee
4. Motor onderbreking bij anti kaping alarm
bij contact uit / bij 0 km/h**
5. Automatisch sluiten CPV
ja / nee
6. ASDS actief
ja / nee
** Motoronderbreking bij anti kaping alarm is standaard ingesteld: bij 0 km/h.
13.4 Notities
Zwarte draad nr.5 aangesloten op
snelheidssensor / motorkap
Rood-Blauwe draad
negatieve uitgang / binnenverlichting / achterklep
Aantal ruimtelijke sensoren………
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14.0 NAWOORD.
De technische informatie in deze gebruiksaanwijzing was naar ons beste weten correct op het
moment van afdrukken.
Er is alle mogelijke zorg aan besteed om deze gebruiksaanwijzing zo compleet en accuraat
mogelijk te maken.
Geen aansprakelijkheid kan worden geaccepteerd voor onjuistheden of fouten in deze
publicatie.
Wij houden ons ten allen tijde het recht voor zonder mededeling specificaties en uitvoeringen
te veranderen, dit als onderdeel van ons continue streven naar verbeteringen.
Selca kan geen aansprakelijkheid accepteren voor veranderingen, modificaties of
toevoegingen aan het systeem en / of de installatie.
Neem bij verlies of defect raken van elektronische sleutel, afstandbediening of pin code
contact op met uw geautoriseerde Selca dealer.
14.1 GARANTIEVOORWAARDEN.
De garantie op dit product is 12 maanden en geldt voor fabricage fouten.
De garantie geldt niet voor slijtage onderdelen zoals batterijen, zekeringen enz.
Garantie kan alleen worden gegeven wanneer het product compleet met al zijn handzenders
enz. en onder overlegging van de aankoopbon wordt ingeleverd.
14.2 DE GARANTIE VERVALT:
Op producten welke zijn beschadigd door een stoomcleaner.
Op producten welke onjuist zijn aangesloten/gemonteerd.
Op producten welke onjuist zijn gebruikt.
Op producten welke waterschade hebben.
15.0 COPYRIGHT.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in systemen of verzonden, in
welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, d.m.v. fotokopie, opname, vertaling of op
andere wijze, zonder toestemming van Selca.nl / GVB Autoparts & Security, Den Haag.
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