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1.  Vigtig information 
For at kunne bruge fjernstarts funktionen på biler med manuel gearkasse, er man nødt til at 
indstille alarmen til dette først. Grunden til dette er at bilen skal efterlades i frigear når den 
forlades med henbli k på at kunne fjernstarte. Aktiver ikke denne funkt ion hvis der sidder folk i 
køretøjet. Det kan vær e farligt at bruge denne funkt ion hvis ikke alle dørkontakter fungere 
hensigtsmæssigt.   
§ Hvis man ønsker at indstille denne funktion for automat gearkasse skal man kun starte 

bilen når den er i neutral gear eller parkerings gear. Hvis det kan lader sig gøre at 
starte bilen i andre gearindstillinger end disse, kan det være meget farligt at bruge 
fjernstarts funktionen ved automat gearkasser. DBU Dansk biludstyr a/s kan ikke 
holdes ansvarlig for eventuelle skader der kan forekomme hvis gearkasse 
indstillingerne ikke er indstillet korrekt.  

§ Serie nummeret på din fjernbetjening er vigtig I forbindelse med garanti sager. Sørg for 
at sikre dig at aflæse serienummeret på fjernbetjeningen. 

§ Dette produkt er kun fremstillet til bilsikkerheds formål. Andet brug er  ikke tilladt.  
 
 
2. Introduktion 

MAGICAR M870AS er et sikkerheds udstyr som tilbyder dig den højeste form for bil 
sikkerhed. Takket være den flotte 2 vejs fjernbetjening vil du med det samme blive informeret 
hvis der er forsøg på indbrud eller andet ved dit køretøj, selv hvis du er så langt væk at du 
ikke kan høre bilens sirene. 

MAGICAR M870AS  kan også slås I værksteds tilstand via en 2 cifret kode, og du kan 
desarmere alarmen via en 4 cifret kode indtastet via RPS sensor en. 

MAGICAR M870AS gør dig I stand t il at fjernstarte dit køretøj. Denne funktion kan bruges 
til at varme bilen en kold vinter morgen, eller køle den om sommeren (aircondition). Køretøjet 
er stadig sikret mens bilen er fjernstartet ved eventuel indbrudsforsøg, da den vil slukke 
motoren hvis den forsøges åbnet af anden par t 
 
Den største fordel ved et 2 vejs fjernbetjent alarm system, 
er at det er muligt at styre alarmen uden at kunne se bilen. 
Alle informationer vil blive bekræftet på din fjernbetjening 
3. Fjernbetjeningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske specifikationer 
Frekvens 433,92 MHz 
Frekvens stabili tet +/- 2ppm/år 
Dimensioner 86 x 39 x 20 mm 
Vægt 33,50 g (uden batteri) 
Output transmission 10 mW 
Arbejds temperaturer -15° til +50° 

Batteri dæksel lås 
 
Batteri 1,5V (AAA) 
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3.1. Fjernbetjeningens display 
 2 vejs fjernbetjeningen er udstyrret med et farve LCD display, 
som hele tiden giver dig informationer om dit køretøjs status. 
Via forskellige ikoner giver alarmen dig eksakte informationer 
om hvad der  sker ved dit køretøj 
 
3.2. Ikon beskrivelse 
Ikon Beskrivelse 

 Alarm tændt/slukket 

 

Auto arming funktion tændt/slukket 
AUTO – mode 1 (ikon light tændt)    AUTO – mode 2 (ikon blinker langsomt) 
AUTO – mode 3 (ikon blinker hurtigt)                              AUTO – mode oslukket (ikon er ikke på displayet) 

 Timer tændt/slukket 

 Turbo function tændt/slukket 

 Passive armering tændt/slukket 

 
tændt – siren evil bippe når denne armeres/desarmeres 
slukket – sirenen vil ikke bippe ved armoring/desarmering. Sirenen vil stadig være aktiveret hvis alarmen 
udløses, eller panik funktionen akt iveres 

 
TÆndt – Fjernbetjeningen vil  kun vibrere, hvis alarmen udløses vil fjernbetjeningen også bippe.  Slukket—
Fjernbetjeningen vil kun b ippe, bliver alarmen udløst vil den også vibrere 

 Shock sensor og andre sensore tændt/slukket 

 Alarm ur tændt/slukket 

 Kold Start 

 Lås under kørsel 

 AUX funktion tændt/slukket 

 Værksteds function 

 Signal styrke fra fjernbetjening til alar m/alarm til fjernbetjening 

 Indbrud I bilen 

 Værksteds funktion 

 Ikon fortæller at bilen er startet eller der er tænding på bilen 

 Parkings lys blinker 

 
Viser aktuelle tid, temperature I bilen, Fjernstart tid tilbage, tilbageværende tid turbo funktion, Batteri 
spænding på bil og fjernbetjening  

 Indicates the door open 

 Bagage rummet er åbent 
 Motorhjelmen er åben 

 Tilbageværende batteri på fjernbetjeningen 
 RPS tændt/slukket 
 Indikerer at nogen prøver at komme I kontakt med dig via RPS 
 Temperatur type 

 Volt display  
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3.3. Knappernes funktion 
 

Knap Hold 
knap Beskrivelse Funktion 

I 0,5 s Side 6 Armering/desarmering 
0,5 s Side 10 AUX 1 tændt/slukket II 

2x Korte tryk Side 9 Remote vibration tændt/slukket 
0,5 s Side 10 AUX 2 tændt/slukket 

III 2x Korte tryk Side 10 Lys I fjernbetjeningen er tændt I 10 sek. 

0,5 s Side 10 
Tjek tilstand på køretøjet 
1st tryk – køretøjets temperatur 
2nd tryk – batteri spænding på køretøjet 
3rd tryk – batteri spænding på fjernbetjeningen 

IV 

2x Korte tryk Side 11 Parkerings timer tændt/slukket 

I ––  2 s Side 8 
Side 15 

Hvis bilen er fjernstartet: 
- motorens started forlænges 
hvis TURBO timer er aktiveret: 
- TURBO timer tiden forlænges 

         II  –– 2 s Side 7 Fjernbetjent start/sluk af motoren 
        III  –– 2 s Side 10 Bagagerum åbnes 

        IV  ––   2 s 
Side Fejl! 

Bogmærke er 
ikke defineret. 

Tastelås 

        IV –––––  4 s Side 11 Panik function 
     ( I + II ) 0,5 s Side 12 Sirene bipper tændt/slukket ved aktiver ing/deaktiverig af lås 

     ( I + II )   –– 2 s X  Programmering af menu 1. KUN for professionel installation 
service!!! 

     ( I + III ) 0,5 s Side 12 Værksteds funktion tændt/slukket 
     ( I + III )  –– 2 s Side 13 Shock og andre  sensore tændt/slukket 
     ( I + IV ) 0,5 s Side 13 Aktiver/deaktiver lår under kørsel funktion 

    ( I + IV )  –– 2 s X Programmering af menu 2. KUN for professionel installation 
service!!! 

     ( II + III ) 0,5 s Side 13 Passive armering tændt/slukket 

     ( II + III ) –– 2 s 
Side Fejl! 

Bogmærke er 
ikke defineret. 

Programmering af fjernbetjenings. Tiden, timer tid, alarm ur, 
RPS og vibrations funktions indstillinger. 

     ( II + IV ) 0,5 s Side 14 Timer funktions tændt/slukket 
     ( II + IV ) –– 2 s Side 14 Automatisk alarm tændt/slukket  (AUTO function) 
     ( III + IV ) 0,5 s Side 15 Turbo timer tændt/slukket 
     ( III + IV )–– 2 s Side 9 AUX 1,2 tændt/slukket 

 
Note:  
––    indikerer langt tryk I 2 sekunder . 
–––––  indikerer langt tryk I 4 sekunder. 
( + )   indikerer at trykke 2 knapper  på same tid 
( + ) ––  indikerer at trykke 2 knapper  på same tid, og I mere end 2 sekunder . 
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4. Kontrol 
 Hver gang du bruger en function på fjernbetjeninge som alarmen godkender, vil denne blive 
bekræftet af fjernbetjeningen hvis den er inden for rækkevidde  

• Kort tryk = 0,5 sec. 
• Langt tryk = 2 sec. ( or 4 sec.) 

Ved at trykke en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen, vil dette antenne symbol fremgå 
, dette betyder at signalet er disponibelt.Hvis signalet bliver accepteret og bearbejdet vil 

dette symbol fremkomme , og det betyder at alarmen kan modtage og udføre dine 
anvisninger. I nederste venstre hjørne er der en batteri indicator for fjernbetjeningens batteri 
status. Jo mindre strøm på fjernbetjeningen, jo kortere rækkevidde på signalet. 
 
 
4.1.      Armering/desarmering 
 
Armering/desarmering, lås/lås op, aktivering/desakti vering af 
startspærre, RPS, sirene slukket. 
  
Armering -   (alarmen er desarmeret, køretøjet er IKKE låst)  

• Tryk knap I kort. 
• Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang, og ikon fremtræder på display.  
• Sirene bipper 1 gang, lyset blinker 1 gang. 
• Alarmen er nu aktiveret, og bilen er låst.  
• LED på RPS sensoren vil begynde at blinke. 
• Shock sensoren vil være aktiveret efter 15 sek. Når alarmen er armeret, er 

startspærren også aktiveret. Samtidig vil RPS også være aktiveret. 
 

Attention ! 
Hvis katastrofe blinket er tændt, kan dette være skyld I alarmen fejludløser. 
Notits: 
Hvis der er nogle døre eller bagklap der ikke er lukket når alarmen aktiveres, vil sirenen bippe 3 gange, 
lyset blinke 3 gange, fjrenbetjening bipper 3 gange og dør symbolet vil blinke. Alarmen vil IKKE være 
aktiveret!  Hvis man har aktiveret dør relæ forsinkelse, vil alarmen aktiveres lige gyldigt om døre er åben 
eller lukket. 
Hvis køretøjet er udstyrret med et originalt elrude system, som kun kræver en forlængelse af låse 
impulsen(vw group), kan disse rekvireeres ved dit monterings værksted. Hvis man sender en commando 
for at deaktivere alarmen inden for de 15 sek låse impuls, vil denne impuls blive afbrudt og alarmen vil 
blive udløst. 
 Skulle bilen forlades med positions lyset tændt, vil man blive gjort opmærksom på dette via et bip fra 
fjernbetjeningen. 
 
 
 
Desarmering -  (alarmen er aktiveret, bilen er låst) 

• Tryk knap I kort. 
• Sirenen vil bippe 2 gange, og l yset vil blinke 2 gange.  
• Fjernbetjeningen vil bippe 2 gange, og der kommer et ikon 

frem på fjernbetjeningen.  
• Alarmen vil nu være deaktiveret, dørene vil være last op. 

Startspæren er deaktiveret og RPSer deaktiveret. 
Lyd ved aktivering/deaktivering kan fjernes, ønskes dette se ( side 12) 
Alarm hukommelse: 
Hvis alarmen har være udløst I armerings mode p.g.a.: 

• Åben dør, hjelm, bagagerum, andre sensore, eller shock sensor  zone  

Knap  I 
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Når man deaktivere alarmen igen, vil lyset blink 4 gange og sirene og fjernbetjening 
ligeledes blinke 4 gange. 
RPS hukommelse: 
Når alarmen er aktiveret og RPS sensor en bliver udløst, vil der stå CALL I di splayet på 
fjernbetjeningen. 
 
 
 
 
 
 
Shock sensor hukommelse: 
Hvis skock sensor ern bliver udløst mens alarmen er aktiveret, vil symbolet SHOC  stå I 
displayet, efterfulgt af et tal der beskriver hvor mange gange den har været udløst. 
 
 
 
 
 
 
Auto rearming: 
Hvis dørene eller tændingen ikke aktiveres senest 30 sek efter at alarmen er deaktiveret, vil 
alarmen aktiverer sig selv automatisk. 
Hvordan man slukker for sirenen når alarmen har været aktiveret: 
Hvis alarmen er blevet udløst og sirenen hyler, tryk knap I. Sirenen vil nu stoppe, men 
alarmen vil stadig være aktiveret. 1 tryk mere på knap I vil desarmere alarmen. Systemet vil 
ikke reagere de først par sekunder efter at alarmen har været udløst, dette er fordi at alarmen 
stadig prøver at sende et si gnal ud til fjernbetjeningen. 
 
4.2.                   Fjernbetjent start  
 
Fjernbetjent motor start/stop. Hvis køretøjet er en diesel type, vil 
alarmen forvarme I henholdsvis (3 / 5 / 8 / 12 sekunder) eller 
afhængig af for varmer tiden og starte herefter. 
 
Fjernbetjent start  
§ Hold knap II nede. 
§ Fjernbetjeningen vil bippe 3 gange. 
§ Bilen vil armere sig (hvis den ikke allerede var armeret). 
§ ikon  vil komme frem på fjernbetjeningen . 
§ Bilen vil nu være startet i henholdsvis10/25/35 minutter, den resterende tid vil være vist I 

displayet. Når der er 1 minut tilbage af denne function, vil fjernbetjeningen bippe og 
advare dig om at tiden er ved at udløbe.  

§ Mens bilen er fjernstartet vil  katastrofe blinkene blinke. 

Knap  II -– 
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§ Når fjernstart funktionen er aktiveret, og alarmen deaktiveres/døren åbnes, vil motoren 
kører i 20 sekunder mere. Hvis tændingen ikke bliver slået til inden de 20 sekunder 
udløber vil motoren slukke. Motoren vil ligeledes slukke hvis bremse pedalen aktiveres. 

§ Hvis det ikke lykkedes at fjernstarte bilen, vil alarmen forestage 3 yderli ge forsøg. 
 

Attention! 
Prøv IKKE at fjernstarte bilen hvis der sidder personer I bilen. Hvis bilen er fjernstartet, og du ikke 
ønsker at beholde bilen startet, drejer du bare tændingen om på sluk 
. 
 
SLUKKE EN FJERNSTARTET MOTOR (bilen skal være fjernstartet) 
§ Hold knap II nede.  

FORLÆNGELSE AF FJERNSTART TID 
Dette vil forlænge køretiden for fjernstart 
§ Hold knap I nede. 
§ “start igen” funktionen vil blive aktiveret, og forudbestem 

tid vil genstarte.  
§ Fjernbetjening vil bippe 3 gange.    
§ Motoren vil nu køre endnu en forudbestemt start tid.  

FJERNBETJENT START DISPLAY 
Hvis den fjernbetjente start ikke bliver bekræftet af forskellige årsager, tryk knap IV inden for 
bilens rækkevidde, og fjernbetjeningen vil blive opdateret med resterende tid.  
 
FJERNBETJENT START INDSTILLINGER 
I biler med manuel gearkasse er det vigtig at indstille alarmen til dette inden fjernstart. Dette 
gøres for at undgå bilen starter mens den står I gear. Hvis alarmen opdager problemer under 
forsøg på at fjernstarte vil fjernbetjeningen bippe 3 gange, og blinket vil blinke 3 gange. 
Herefter vil den indikere problemet  ved at bli nke forskellige antal gange: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vigtig ! 
1. Der skal være et frigear i gearkassen. 
2. Siker dig at håndbremsen vi rker ordentligt.  
3. Ved parkering på bakker, vær opmærksom på at hjulene peger væk fra vejen. 
4. Vinduerne skal være lukket. 
5. Aktiver IKKE forberedelses funktionen hvis der er dyr eller mennesker I bilen. 
6. Hvis bilen bruges af en person som ikke er bekendt med Magicar systemet, sæt da 

alarmen I værksteds tilstand så der  ikke opstår uheld.  
 

Attention! 
Fjernbetjent start kan ikke anbefales til cabriolet biler .Hvis bilen har en manuel gearkasse, må der ikke 
ændres i indstilling i bilens styreenhed. Nogle biler kan ikke fjernstartes. Tjek altid med din forhandler 
om din bil kan fjernstartes 
 
Hvis man parkere på en bakke, kan bilen eventuelt begynde at 
bevæge sig ved fjernstart! Det anbefales ikke at bruge fjernstart 
under disse forhold! 
 

Antal blink Problem  
1 Motoren er startet 
2 Tændingen er slået til 
3 Dørene er åbne 
4 Bagagerummet er åbent 
5 Forberedelse funktionen er deaktiv 
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4.2.1. forberedelse for fjernstart af biler med manuel gearkasse. 
Ved at gøre denne forberedelse er du altid sikker på at bilen star I frigear når den skal 
fjernstartes . 
1. Parker bilen, sluk IKKE bil en, sæt bilen I frigear. 
2. Træk håndbremsen. 
3. Sluk bilen og træk nøglen ud af tændingen. Motoren kører stadig 
4. Stig ud af bilen og luk døren. Alt afhængig af hvilken indstilling der er valgt 1-05 

(installations manual side 43), vil motoren slukke efter du har lukket døren, eller efter 
døren er lukket og tryk knap l . Bilen er nu klar til at blive fjernstartetDisplayet vil vise dette 
ikon.   

 
Forberedelsen til fjernstart vil blive deaktiveret hvis man slipper håndbremsen, åbner døren 
eller sætter alarmen I værksteds tilstand. Forberedelsen skal derefter gøres igen hvis bilen 
skal fjernstartes.  
 
Deaktivering af fjernstarts funktion.  
Hvis der ikke er brug for at gennemgå for beredelse for fjernstart og fjernstart ikke ønskes, tryk 
da blot bremsepedalen i bund når tændingen slået fra, eller slå tændingen fra uden at trække 
håndbremsen. Motoren vil derpå slukke.  
 
Notits! 
Hvis forberedelsen til fjernstart ikke er blevet udført eller er blevet deaktiveret og bilen prøves 
at fjernstartes vil fjernstart ikke virke. Fjernbetjeningen vil bippe 3 gange, lyset vil blinke 3 
gange og efter følgende vil lyset blinke 5 gange for at indikere at forberedelsen til fjernstart 
ikke er udført. 
Hvis forberedelsen er blevet indtillet vil lyset I instrument måske tænde I 3 sekunder efter at 
bilen er slukket (Dette er ganske normalt).  
Hvis forberedelsen er blevet indstillet(efter at nøglen er blevet fjernet) vil ABS lampen måske 
blinke (dette er helt normalt) 
 

Attention! 
Hvis bilen er forsynet med en manuel gearkasse, skal du forberede den til fjernstart hver gang dette 
ønskes. Producenten, leverandøren og forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for uheld eller ligende der 
skyldes forkert indstilling (automatisk gearkasse indstilling) til en manuel gearkasse. Slutbrugeren skal 
informeres om dette, og ligeledes tjekke at indstillingerne er gjort korrekt. 
 
Biler med automat gearkasse skal tjekkes på same made, så man sikrer sig at bilen ikke kan starte når 
den star I andre gearkasse indstillinger end ”P” eller ”N”!  
 
 
 
4.3.                                           Vibrations funktion On/Off 
 
Ved 2 korte tryk på knap II vil vibrations funktionen blive aktiveret. 
Dette vil blive bekræftet med et ikon. Lyden vil ikke være aktiveret, 
kun vibrations funktionen, når man trykker på fjernbetjeningen. Ved 
at trykke knap II 2 gange i gen, vil vibrations function blive deaktiveret 
og ikonet vil forsvinde. Lyden vil nu være aktiveret igen.  
 
4.4.                                           AUX funktion tændt/slukket 
 
Via AUX 1 og AUX 2 (Når AUX2 er sat op som en ekstr a udgang – se programerings menu 2-
10) kan du strye ekstra funktioner såsom: åbne/lukke vinduer, tænde/slukke lyset og mange 
andre funktioner. Spørg din magicar forhandler for mere info. 

Knap (III + IV) -– 

Knap   II - 2x 
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Aktivere/deaktivere AUX udgange 
Det er nødvendig at akt ivere denne function før AUX udgange br uges. 
Hold knap III + IV inde 

• Ikon  vil komme frem på displayet 
• Hvis AUX 1 eller AUX 2 ikke bliver brugt inden 60 sek, vil AUX udgangene automatisk 

blive deaktiveret og ikonet  vil forsvinde fra displayet. 
 
4.4.1.                       Tænde AUX1  

   
Efter at være gået i AUX indstillingerne, AUX 1 vil  blive udløst hvis 
knap II bliver trykket ind i 0.5 sekunder . Under udførelse af AUX 1, 
vil dette indikeres ved at A-01 ikonet står i displayet. 
 
4.4.2.                             Tænde AUX2  
 
Efter at være gået i AUX indstillingerne, AUX 1 vil  blive udløst hvis 
knap III bliver trykket ind i 0.5 sekunder . Under udførelse af AUX 1, 
vil dette indikeres ved at A-02 ikonet står i displayet. 
 
4.5.      Bagagerum åbner  
 
Bagagerums åbner (Hvis bilen er udstyrret med elektrisk åbner).  

• Hold knap III nede. 
• Fjernbetjeningen bipper 2 gange og der vises et ikon I 

displayet.  
• Bagagerummet åbner, og alarmen deaktiveres. 

 
4.6.         Lys I display 
 
Tryk knap III 2 gange kor t efter hinanden, og display lyset vil være 
aktiveret I ca 10 sek. 
 
4.7.          Bil status funktion 
 
Ved tryk på knap lV, kan bilens status tjekkes. Hvis man er inden for rækkevidde af køretøjet, 
vil displayet vise status på køretøjet(Dør åbnet/lukket, dør lås/ikke låst.....) og fjernbetjeningen 
vil bippe for at indikerer følgende status: 

  Fjernbetjening Sirene 
Armered, motor kører ikke Beep, Beep, Beep Chirp 
Dearmeret, motor kører 
ikke. Beep, Beep Chirp, Chirp 

Armered, motor kører Beep/Beep, Beep/Beep, 
Beep/Beep Chirp, Chirp, Chirp 

Dearmeret, motor kører Beep/Beep,               Beep/Beep Chirp, Chirp, Chirp, 
Chirp 

Hvis døren eller bagagerummet er åben, vil  et ikon blive vist. Hvis Mute-funktionen er 
aktiveret, vil sirenen ikke bippe. 
 
Kabine temperature indikator: 

Knap   II 

Knap   III 

Knap   III –- 

Knap   III - 2x 

Knap   IV  
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Hvis du har tilsluttet temperatur sensoren til din alarm, vil fjernbetjeningen vise den aktuell e 
temperatur inde i køretøjet (° C / ° F).Hvis du ikke har tilsluttet den, vil fjernbetjeningen vise 
"Fail". Temperaturføleren kan placeres på et hvilket som helst sted i kabinen 
.  
Batteri spænding på bilen: 
Hvis du trykker på knappen  lV en gang mere, vil fjernbetjeningen vise bilens batteri spænding 
(eksempel "12,6 V") 
 
Fjernbetjeningens batteri spænding: 
Hvis du trykker på knappen   lV igen vil fjernbetjeningen vise dennes batteri spænding (for 
eksempel "1,4 V") 
 
AUX 1, 2 udgangs display: 
I tilfælde af at du har aktiveret AUX 1,2 udgangen, vil  fjernbetjeningen ved at tr ykke på 
knappen  lV vise status på AUX 1 efter fulgt af AUX 2 (eksempel: "1-on" "2-i") 
 
Ændringer af menuen: 
Menuen vil  ændre sig fra "indendørs temperatur check", "batterispænding check", "resterende 
del af fjernbetjening kontrolleres" i denne rækkefølge, hvis knap lV er trykket ind inden for 2 
sekunder i træk. 
 
 
4.8.         Parkerings timer 
 
Parkerings timeren kan bruges til at tjekke hvornår du parkerede eller kørst sidst.  
§ Tryk knap lV kort 2 gange 
§ Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang. 
§ Timeren er tændt. 
§ Funktionen slukkes ved at t rykke knap lV 2 gange igen. 
 

Parkerings timer på fjernbetjeningen: 
v Efter aktivering af parkerings timeren vil displayet skifte mellem nuværende tid og 

parkeringstid hvert sekund. 
v Parkerings sensorern vil også vise tiendedele “0-9 ( en tiendedel af 60 sek)” 
v Eksempel: Tiden på displayet viser 00:02 5 – Det betyder  2 minuter og 30 sekunder  er 

gået. 
v Den maksimale display tid på parkerings timeren er 99 timer 59 minutter. 
 

 
4.9.                  Tastelås 
 
Denne function modvirker at du kommer til at trykke på 
fjernbetjeningen ved et uhel d. 

• Tryk knap IV ned I 2 sekunder .  
• Fjernbetjeningen bipper 1 gang og displayet viser „Hold“. 
• Tastelås slåes fra ved at trykke knap IV igen I 2 sek. 

Du vil også slå tastelås fra ved at aktivere PANIC funktion- hold knap IV nede i  4 sek. Når 
tasterne er blokeret, vil fjernbetjeningen vises bogstavet "H" i nederste højre hjørne 
.  
 
 
 
4.10.         PANIK funktion Knap   IV ––- 

Knap   IV - 2x 

Knap   IV –– 



 
Aktivering af PANIK funkt ion:  
§ Tryk knap IV ned i 4 sekunder. 
§ Dørene vil låse, lyset vil blinke og sirenen vil lyde I 1 min og 30 

sek. 
§ „PANIK“ symbolet vil blinke I displayet i 30 sekunder . 
§ Ved at trykke kort på knap I vil PANIK funktionen slå fra  

 
4.11.       Lydløs sirene ved armering/desarmering  
 
 Sirene tændt/slukket ved armoring/desarmering. 

• Tryk knap I og II kort. 
• Sirenen vil være slukket ved armoring/desarmering. 
• SIrenen tændes igen ved at trykke knap I og II kort.  

Hvis ikonet  ikke er tændt på displayet, vil sirenen være lydløs ved 
armering/desarmering. Sirenen vil ikke være aktiv ved 
armoring/desarmering.  
 

4.12.        Værksteds funktion   
 
 
I denne t ilstand er de fleste af alarmens funktioner  slået fra.  

• Tryk knap I og III kort. 
• Fjernbetjeningen bipper 1 og et ikon vil komme frem på fjernbetjeningen.  
• Fjernbetjeningen vil vise et symbol der indikere værksteds funkt ion. 
• Værksteds funkt ionen slåes fra ved at tr ykke knap I og III kort.  

 
Du kan slå værksteds funktionen til ved at dreje tænding tændt/slukket 3 gange indenfor 3 
sek., Eller ved at bruge 2 cifret PIN-kode (se side 17). 
 

 vigtig! 
Når alarmen er I værksteds tilstand er alarmen deaktiveret, selv når dørene er låst. Alle startspærrer eller 
lignende vil også være deaktiveret. 
 

Værksteds function display: 
v Knap I (0,5s) – lås/lås op 
v Knap I+III (0,5s) – værksteds funktion 
v knap IV (0,5s) – bil status kontrol (kun armere/desarmere) 
v Knap III (2x korte tryk) – display lys I op til 10 sek 
v Knap II + II I (2sek) – Programmering af fjernbetjeningens menu 

 
Hvis andre funktioner er forsøgt, vil fjernbetjeningen bippe tre gange og "SLEEP" symbol vil 
rulle hen over skærmen for at angive, at systemet er  i værksteds tilstand. 
Hvis du låner din bil til en person, der ikke er fortrolig med dette alarm system, kan du vælge 
at aktivere værksteds tilstand for at undgå eventuel le problemer forårsaget af utilsigtet 
aktivering af forskellige alarm funktioner. 
 
 
 
 
 
 

Knap   (I + II) 

Knap  (I + III) 
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4.13.       Deaktivering af andre sensore  
  
Denne function kan bruges hvis man ikke ønsker at alarmen skal 
reagere på shock sensor en eller andre sensore. 
 

• Hold knap I og III nede. 
• Shock sensor en vil være deaktiveret. 
• Dette symbol  vil duke op som indication på at sensorene er slået fra . 
• Sensorene vil blive aktive igen ved at holde knap I og III nede igen. 

Det er fornuftigt at deaktivere sensoren hvis et barn eller hund efterlades I bilen. Sensorene 
er deaktiveret med alarmen er stadig aktiv (dør, motorhjelm og bagagerums følere er stadige 
aktive). 
  
4.14.        Drive lock  
 
Denne indstilling giver dig mulighed for at låse dørene efter opstart af 
køretøjet og foden trykkes på bremse pedalen. Dørene vil automatisk 
låses op, når motoren er slukket. 

 
• Tryk knap I og IV kort. 
• Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang og funktionens ikon vil komme frem på displayet. 
• Funktionen deaktiveres ved at trykke knap I og IV kort igen. 

 
Dørene vil ikke låse hvis nogle af disse eller motorhjelmen eller bagagerummet er  åben.  

 

4.15.       Passiv armering  
 
Alarmen vil aktivere sig selv 30 sekunder efter tændingen er slået fra 
og dørene er blevet lukket. Efter 10 sek og 20 sek vil  sirenen bippe 1 
gang og lyset blinker 1 gang. Efter 30 sek vil  bilen blive låst, og 
alarmen armeret 

• Tryk knap II og III kort. 
• Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang og et ikon vil komme frem på displayet. 
• Denne fuknt ion deaktiveres ved at trykke knap II og III kort igen. 

Forhold for at kunne aktivere passiv armering: 
• Alarm deaktiveret. 
• Døre lukket. 
• Tændingen skal være slået fra. 

Notits 
• Hvis både Passive mode og Auto mode e r aktive på samme tid, har Auto mode forrang frem 
for Passive mode.  
• Hvis du står ud af bilen med stoppet motor  (du har oprettet reservation tilstand), bilen vil 
blive låst efter den sidste dør er lukket 
 

Attention! 
Når PASSIVE mode er aktiveret, dørene låses automatisk (hvis du har central lås installeret). Derfor glem ikke at 
tage dine nøgler og fjernbetjening med dig.  
Hvis du skal bo i køretøjet for en længere periode uden at motoren er i gang, bør du slå Passiv 
armeringsanordninger fra. I tilfælde af utilsigtet låsning og fjernbetjeningen er inde i køretøjet, så brug RPS at 
deaktivere alarmen og åbne bilen. 
 
 

knap  (I + III) –- 

knap   (I + IV)  

Passiv armering   
(II + III)  
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4.16.                                        Start timer indstilling  
                       
Hvis denne function aktiveres , vil motoren blive startet på den 
forudsatte tid indtil denne fukntion deaktiveres. Betingelse for timer 
start er: indstilling af timer for fjernstart (se side 21), tilladelse fra 
timeren i programmerings menuen 1-02 (se installations manual) og 
selvaktivere funktionen. 
§ Tryk knap II og IV kort på samme tid.  
§ Fjernbetjeningen bipper 1 gang og et ikon vil komme frem på displayet. 
§ Hvis funktionen ønskes deaktiveret tryk knap II og IV kort på samme tid igen. 
 

4.17. Kold start 
Hvis kold start funktionen er aktiveret (se installations manualen), vil 
dette ikon  stå I displayet og bilen vil starte til forudbestemt tid hvis 
temperaturen er under den indstillede grænse. Se programering 
menu 2-12. 

 
Biler med manuel gearkasse er afhængig af korrekt forudindstilling 
af opsætningen.  

 
 
4.18.                                            AUTO function (KEYLESS ENTR Y) 

  
Hold knap ll og lV need I 4 sek .,  og dette vil  aktivere auto 
funktionen. Via autofunktion vil bilen låse op når du kommer tæt på 
denne, og låse/armere når man går væk fra køretøjet igen (dørene 
skal være lukket). 
 
Hold knap II + IV need I 2 sek. Og du kan indstille auto funktionen som fø lgende: 

AUTO function 1 Kort distance (10m) Ikonet is tændt 

AUTO Funktion 2 Længere distance (15m) Ikonet blinker med 1.5 sek 
interval. 

AUTO Funktion 3* Lang distance (15m) Ikonet blinker med 0,5 sek 
interval. 

SLUKKET - Ikonet er væk 
* Auto-tilstand 3 suspender er AUTO-tilstand, når fjernbetjeningen sanser konsekutivt 
armeringsanordninger / afvæbne signaler.  
Suspensionen ovenfor annull eres ved at trykke på knappen I en gang. 
 
Auto armering: 
Fjernbetjeningen vil spille : dodoreremimifafamimireredodo 
Auto desarmering: 
Fjernbetjeningen vil spille : beep-beeep   beep-beeep   beep-beeep   beep-beeep 
 

Attention! 
På grund af forskellige køretøjer og miljøer, der kan være et lille område af afstand, inden for hvilken systemet mener 
fjernbetjeningen er langt nok væk til at låse, og tæt nok til at låse op. Hvis din fjernbetjening er inden for dette område, vil 
systemet gentagne gange armere/desarmere. For at undgå denne situation, kan du prøve at placere din fjernbetjening 
længere væk fra køretøjet. Auto funktion vil dræne din fjernbetjening batteriet meget hurtigere. Vejret og temperatur forskelle 
vil påvirke det operationelle afstand af Auto-tilstand. 

knap   (II + IV)  

Knap   (II + IV) –– 
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4.19.         TURBO funktion  
 
Funktionen skal være aktiveret I programmering menu 1-01. Hvis Turbo funktion er aktiveret 
vil bilen blive ved med at være startet efter at håndbremsen er 
trukket, tændingen slået fra og dørene lukket. Bilen vil køre i 
forudbestemt tid  
§ Tryk knap III og IV kort.  
§ Mens bilen kører I turbo funktionen vil displayet vise hvor lang 

tid der er tilbage af tiden.  
§ Funktionen deaktiveres ved at trykke knap III og IV kort. 

 
Man kan slukke for turbo (hvis motoren kører) ved at trykke knap ll i mere end 2 sek. Hvis du 
slukker for turbo mens motoren kører, vil motoren også slukke . 
Hvis døren åbnes mens der  køres turbo function, vil bilen slukke inden for 20 sek.   
Forlængelse af turbo funktionen: 

a) Hvis der er brug for at forlænge turbo timer funktionen, hold da knap I inde i mere end  
2 sek.( motoren skal være startet) 

b) Displayet vil blinke “turbo again” og køre endnu en forudbestemt tid I turbo timer 
funktionen. 

 
Turbo funktionen er designet til biler med turbo ladere. Når turboen arbejder vil turbohuset 
blive meget varmt, og at tillade køretøjet at køle ned inden den slukkes er sundt for en turbo 
motor.  
 

Warning! 
Da motoren kører uden en nøgle med denne turbo funktion, bør føreren sørge for, at køretøjets er sat i frigear. 
 

4.20. RPS (Remote Paging System)   
Via MAGICAR M870AS  er det muligt at “page” ejeren af køretøjet, 
når bilen er armeret og RPS(remote paging system) er aktiveret. 
Hvis der bankes 2 gange i træk på vinduet hvor RPS sensoren er 
placeret, vil dennes LED lyse rødt I et par sekunder, og ejereren 
fjernbetjening vil begynde at blinke og ryste og vise ikonet som vist til højre. Herved vil ejeren 
blive gjort opmærksom på at nogen er ved hans bi log prøver på at få fat I ham. Alarmen vil 
ikke blive udløst at at der bankes på RPS sensoren. Fjernbetjeningen vil bippe med 6 
sekunders interval, indtil der trykkes på en vilkårlig knap. Følsomheden af RPS sensoren kan 
indstilles på bagsiden af  denne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knap   (III + IV)  
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5. Alarm aktivation 
 
5.1. Shock sensor udløser  
Hvis alarmen er armeret og shock sensoren bliver påvirket ved et 
stærkt tryk , vil alarmen blive udløst og herefter vil sirenen køre  I 20 
sek., fjernbetjeningen vil begynde at bippe og dette ikon vil vises 
I displayet., og blinke indtil der trykkes en vilkårlig knap. Tryk knap I 
for at deaktivere sirene og  lys 
Ved et svagt tryk vil alarmen kun advare. Sirenen vil bippe 4 gange 
og fjernbetjeningen vil give lyd og rystem og vise skock sensor  ikon. 
 
5.2. Andre sensor udløsere  
I tilfælde af at yderligere sensor udløses, vil ikonet blinke i 30 sek. Når  alarmen er overstået, 
vil fjernbetjeningen bipper  med 2 sekunder s interval med et "U" ud for tiden. 
 
 
 
 
 
 

5.3. Tyveri funktion (dør, motorhjelm eller bagklap udløser)  
Hvis dør, motorhjelm eller bagklap vil 30 sekunders alarmen blive udløst, sirenen vil hyle og 
fjernbetjeningen vil bippe og displayet vil vise et ikon for dør åbning.  
Fjernbetjeningen vil bippe I 30 sek. Og efterfølgende vil den bippe med 2 sek interval  indtil 
der trykkes en vilkårlig tast. 

 
 
 
 
 
 

 
5.4. Startspærre 
Når alarmen er armeret vil startspærren og være armeret. Hvis der kommer et tryk på bilen vil 
startspærren blokere motoren og det vil ikke være muligt at start bilen uden at dearmere 
alarmen. 
 
5.5. Lys indikator 
Hvis lyset glemmes at slukkes og alarmen armeres, vil fjernbetjeningen fortælle dettte med et 
6 sek bip, og et blinkende ikon på fjernbetjeningens display. 
 
5.6. Rækkevidde I display 
Hvis fjernbetjeningen og køretøjet er inden for hinandens 
rækkevidde, vil signal styrken blive vist ved den lille antenne på 
displayet. 
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5.7. Batteri spare funktion 
Når batteriet er næsten tom og klar til at blive udskiftet, vil batteri ikonet lyse og spare 
funktionen vil slå til . 
 
Batteri spare tilstand: 
Fjernbetjeningen vil kun modtage signal retur fra alarmen på knap I. 
De andre knapper vil stadig være aktive, men de vil ikke modtage 
signal retur fra alarmen. 
 
5.8. Åben dør indikator  
Når alarmen er desarmeret, vil katatstrofe blinket for at indikere at døren er åben. (Se 
programmerings menu 1-06). 
 
5.9. Åben bagagerums indikator 
Når alarmen er desarmeret, vil katatstrofe blinket for at indikere at bagagerummet er åben. 
(Se programmerings menu 1-08). 
 
5.10. Tids information backup 
Denne funct ion gør at det ikke er nødvendigt at genindstille alle de programmeret tider some r 
lavet på fjernbetjeningen og alarmen. Den vil huske indstillingerne selvom strømmen 
afbrydes, eller batteriet skiftes i fjernbetjeningen. 
 
6. Værksteds tilstand (uden fjernbetjening) 
Man kan få systemet I værksteds tilstdan uden brug af fjernbetjening (i tilfælde af at 
fjernbetjeningen er tabt eller ødelagt). Man kan komme ind i værkstedstilstand med eller uden 
en pin kode (se programmerings menu 1-10). Ved at bruge pin kode nedsætter du 
muligheden for  at andre trænger ind i din alarm.  
 
6.1. Værksteds tilstand uden PIN kode. 
§ Åben dåren med en nøgle. 
§ Alarmen vil blive udløst, vent 30 sekunder til alarmen tier stille.  

Udfør de 3 følgende handlinger inden for 3 sekunder : 
1. Slå tændingen til, lyset I instrumentbordet tænder. 
2. Slå tændingen fra, lyset i instrumentbordet slukker. 
3. Dette skal  gores 3 gange inden for 3 sekunder, og 

hereafter skulle alarmen gerne være i værksteds tilstand. 
 
6.2. Værksteds tilstand med PIN kode. 

Beskrivelse for oprettelse af PIN kode se si de 18. Standart fabrics kode er 11. 
1. Alarmen er armeret. 
2. Døren åbnes og alarmen udløses. Sirenen vil blive udløst. 
3. Slå tændingen til og fra 3 gange inden for 3 sekunder .  
4. Lyset vil blinke 1 gang 
5. Tryk RPS knappen tilsvarende antal gange som første cifre I koden. Intervalet mellem 

trykket må ikke være længere end 1,5 sek.  
6. Lyset vil blinke 1 gang. 
7. Tryk på RPS knappen t ilsvarende antal gange som andet ci fre I koden.  
8. Lyset blinker 2 gange og siren stopper. 
Værksteds tilstand er aktiveret. 

 
6.3. Deaktivering af værksteds tilstand. 

 
Værksteds tilstand kan deaktiveres via din fjernbetjening: 
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§ Tryk knap I og III på samme tid. 
§ Sirenen vil bippe 1 gang, og lyset vil blinke 2 gange.  
   

7. Programmering 
 
7.1. Fjernbetjenings programmering.   

Alarmens hukommelse er designet til 3 fjernbetjeninger. Det anbefales at det er et 
monterings værksteds der programmerer dine fjernbetjeninger.  
 
1. Alarmen er deaktiveret. 
2. Slå tændingen til og fra inden for  3 sek. Lyset vil blinke 1 gang. Du er nu i programmerings 

funktionen. 
3. Tryk på knap l kort inden for 6 sekunder Lyset vil blinke 1 gang for at bekræfte 

programmeringen. 
4. gentag punkt 2 for at programere de resterende fjernbetjeninger. Lyset vil blinke 1 gang 

for at bekræfte hver fjernbetjening. Systemet vil automatisk forlader denne funktion efter 
den trejde fjernbetjening er blevet kodet eller efter 6 sek, som vi l blive signaleret via 2 blink 
fra lyset. 

 
Notits !!! 
Når nye fjernbetjeninger kodes, vil gamle kodet fjernbetjeninger blive slettet. Hvis man kun 
har 1 fjernbetjening er det ikke nødvendig at kode denne 3 gange. . 
 
I tilfælde af at man mister eller beskadiger sin fjernbetjening ...  
Hvis alarmen er armeret, og du har  mistet eller beskadiget din fjernbetjening, kan du stadig 
åbne og deaktivere alarmen ved at indtaste en firecifret kode via RPS 
.  
 
7.2. PIN kode 
PIN-koden er angi vet som en fabr iksindstillede kode (11) . PIN-kode skal indsættes for  at 
indtaste væ tilstand rksteds efter at slå tændingen til og fra 3 gange, hvis du allerede har valgt 
"PIN-kode" fra valgfri bordet.  
Procedurer for at ændre PIN-kode fra fabrikken standard kode 11 t il ejerens egen kode  

1. Systemet er deaktiveret. 
2. vedhold tilstanden for bagagerum/dør åben. 
3. Slå tændingen til og fra 3 gange. Lyset vil blinke 1 gang, og si renen vil bippe et langt 

bip. 
4.  Tryk på RPS knappen tilsvarende antal gange som første cifre (1-9). Intervalet mellem 

trykkene må ikke være længere end  1.5 sek . 
5. Sirenen bipper 1 gang, lyset blinker 1 gang.  
6.  Tryk på RPS knappen t ilsvarende antal  gange som andet  cifre (1-9).  
7. Sirenen bipper 2 gange, lyset blinker 2 gange. 
8. Tryk knap IV på fjernbetjeningen for at bekræfte Siren beeps 3 t imes and lights will 

flash three timesnge, lyset blinker 3 gange. 
 opsætning er komplet. 
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7.3. Opsætning af sikkerheds kode 
Betingelser for primær opsætning af sikkerhedskoden!   
Funktion i menuen 1-04 skal indstilles. 
 
 
 
     Desarmeret     tænding on /   Døre åbne 

 motor off 
 
Programmering  af sikkerheds kode (1111-9999): 

1. tænding on. 
2. Åben døren. 
3. Tryk på RPS knappen 10 gange. Ved hvert tryk vil, LED lyse rød. Intervalet mellem 

trykkene må ikke være længere end 1.5 sek. 
4. LED vil begynde at lyse blå. Sker dette ikke, start ved trin 1 igen. 
5. Tryk på RPs knappen tilsvarende antal gange som første nummer (1-9). Efter hvert 

tryk vil LED lyse rød.  
6. Efter tallet er trykket ind, vent da indtil LED har bekræftet med tilsvarende antal blå 

blink. 
7. Blå LED vil begynde at blinke hurtigt. Tryk på RPS knappen tilsvarende antal gange 

som andet nu mmer 1-9. efter hvert tryk vil LED blinke rødt.  
8. Efter tallet er trykket ind, vent da indtil LED har bekræftet med tilsvarende antal blå 

blink. 
9. gentag trin 7 og 8 for at taste det  tredje og fjerde tal ind. 
10. Efter fjerde tal er tastet ind vil lyset blinke for at bekræfte at koden er tastet ind.  
 

7.4. Desarmering (med sikkerheds kode): 
 

1. bank på RPS 10 gange .  
2. Efter hvert bank vil  LED blinke rød . Intervalet mellem hvert bank må ikke være 

længere end 1.5 sek. 
3. LED vil begynde at blinke blå hurtigt 
4. Indtast din 4-cifrede kode ved at banke t ilsvarende tal      
mellem 1-9. Efter hver banke vil LED blinke rødt én gang.        
Intervallet mellem hvert slag skal ikke være længere end  
1,5 sek. Efter indtas tning af hvert ciffer, skal du vente,  
indtil LED'en bekræfter antallet af et tilsvarende antal blå LED blink. Hvis LED'en  
bekræfter den korrekte banke nummer og begynder  at blinke hurtigt igen, fortsætter  ved at  
indtaste resterende tre cifre. Hvis der er et forkert antal indtastet. vil fjernbetjeningen   
begynde at bi ppe og vibration (4x). Derefter gå tilbage til trin 1 
4. . 
5. Når den korrekte kode er banket, vil  dørene låse op og alarmen vil blive deaktiveret. 

Notits 
Hvis du indtaster et forkert password mere end 5 gange inden for 30 min, vil denne funktion 
ikke være tilgængelig i 24 timer eller indtil bilen er låst op af fjernbetjeningen. 
 

 Attention! 
Der er ingen kode programmeret i alarmen fra producenten. Vi anbefaler, at du indstille din egen kode 
umiddelbart efter at alarmen er installeret! 
 
 
 

Knap   (II + III) –- 
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7.5.                                           Fjernbetjenings setup 
 
Via fjernbetjeningen kan du indstille basis indstillinger. 
§ Hold knap II og III inde på samme ti d.  

 
Brug af control knapper: 

Knap Funktion 
I. II. III. IV. 

Nuværende tids indstilling Timer Minuter 
Indstilling af tidsbestemt 

fjernstart Timer Minuter 

       Alarm ur indstilling Timer Minuter 

Alarm ur tændt/slukket 
Ændring af basis indstilling 

deaktiver 
 

 

RPS indstilling/deaktivering 
Ændring af basis indstilling 

deaktiver 
 

 

Vibrations 
indstilling/deaktivering 

Ændring af basis indstilling 
deaktiver 

 
 

Ændring af temperature 
visning Ændring af indstilling : °F Skift mellem °F/ 

°C 

Tilbage til foregående
 m

enu 
  

        Til næ
ste m

enu 
 

 
• Programmering afsluttes ved at trykke knap ll og lll I mere end 2 sek. 
• Programmeringen afsluttes automatisk hvis der ikke blive udført nogle handlinger I 

mere end 15 sek . 
Programmering af fjernbetjeningen: 

Funktion Knap Beskrivelse 
Nuværende tids 

indstilling 
 

timer – knap I 
Minutter – knap II 

 
ikonet  blinker.  Knap l styrer timerne, og knap ll styrer 
minutterne. 

Indstilling af timer for 
fjernstart 

 

timer – knap I 
Minutter – knap II 

 
Ikonet , ikonet  og  blinker. 
Knap l styrer timerne, og knap ll styrer minutterne. 

    Alarm ur indstillinger 
 

timer – knap I 
Minutter – knap II 

 

ikonet , ikonet  og blinker. 
Knap l styrer timerne, og knap ll styrer minutterne. 

Alarm ur on/off 
 

On/off knap I 
 

Ikonet  blinker.  Alarmen aktiveres/deaktiveres ved trk på 
knap I. 
Display -  - alarm er aktiveret             Display - - alarmen 
er deaktiveret 

RPS on/off 
 

On/off knap I 
 

Ikonet  blinker. RPS aktiveres/deaktiveres ved tryk på knap I. 
Display - - RPS er aktiveret            Display - - RPS er 
deaktiveret 
RPS: denne vil være aktiveret ved armoring, og 2 bank på 
sensor. 

Vibration function on/off 
 

On/off – knap I  
 

Ikonet  binker. Vibration function aktiv/deaktiv ved tryk på 
knap l. 
Display - - vibration function aktiv, Fjernbetjeningen vil  kun 
vibrere, den vil ikke udsende nogen lyd. 
Display - - vibration function er deaktiv, fjernbetjeningen vil  
bippe ved tryk på knap. 
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Der tages forbehold for trykfejl og lignende 

Temperatur indstilling ændring – knap I 
 
Ikonet   blinker. Ændrer visning type ved tryk på knap l. 

 
 
8. Indstilling af shock sensor følsomhed og sirenen. 
 
8.1. Indstilling af shock sensor følsomhed. 
 
Shock sensoren består af to zoner, som kan juster es efter dine behov. Shock Sensor ens 
følsomhed kan variere fra køretøj til køretøj af mange årsager, herunder hvor og hvordan den 
er monteret, samt størrelsen af køretøjet. Nogle efter installation justeringer kan være 
nødvendigt at f injustere. Lad professionelle installation service gøre dette for dig. 
 
 
8.2. Indstilling af sirenens lyd. 
For at forøge volumen på sirenen, klip den sorte ledni ng I bunden af sirenen. 
Lad dit installations værksted gore dette for dig hvis det er nødvendigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+12V 

Signal lys ledning 

+ - 
+ - 

Gængs ledning 

MAGICAR 

9 grå/sort 

8 orange 
7 orange/sort 
6 Hvid 
5 Hvis/sort 

4 rød 
3 rød/sort 
2 Gul/sort 
1 blå  

CN 1 

RPS sensor Shock sensor 

LED signal 

Udgang tilbehør 

Udgang tænding 

Bagagerum udløser input (-)  

Udgang starter 12V 

Sirene 

Sikring 40A 

Parkings lys input (+) 
Parkings lys input (-)  
Gløderør input diesel (+)  
Gløderør input diesel (-)  

Dør kontakt input (+)  
Dør kontakt input (-) 
Alt/Rev føler input 
Udgang startspærre (-250mA) 

Stel 

Ver. 1.00 

1.1. Ledningsdiagram Mag icar 
M870AS 

5 rød 
6 Rød/hvid 

12V Konstant 
Lys (COM) 

4 Sort 
3 grøn 
2 Gul 
1 Hvid 

1 Lilla 

Sikring 15A 

2 Lilla 
3 Hvid 
4 grå 
5 grå/hvid 

CN 2 
Lys (NO) 
Lys (NO) 
12V udgang til sirene 
Bagagerum (COM) 
Bagagerum (N.O) Gængs ledning 

+ - 

Bagagerum 
solenoid 

 Lås op (NC)  

Lås op (NO) 
Lås op (COM) 

Lås (NC) 
5 grøn 
6 grøn/hvid 

Lås (COM) 
Lås (N.O) 

4 grøn/sort 
3 Gul/hvid 
2 Gul 
1 Gul/sort 

CN 3 
Se lednings 
diagram I 

instructions 
manual 

12 lyseblå/sort 

11 Sort/hvid 

10 brun/sort 

Håndbremse input (-) 

Fod bremse input (+)  

Motorhjelm input (-)  

+12V 

Antenne 

M
A

G
IC

A
R 

1 Gul 

 AUX 1 (-250mA) 
 AUX2 / Bypass (-250mA) 

2 Gul/hvid 

Ekstra/Ultrasonic 
sensor 

Temperatur sensor 

CN 11 
CN 10 

CN 4 

CN 7 

CN 6 

CN 12 CN 9 

CN 8 

UART 

CN 5 

Sikring 15A 

Sikring 15A 

Sikring 10A 

Muligl 
| rød    + | Hvid input | Sort - | 

Batteri 
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