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 SecurityTrak 
Inbraakalarm met GPS traceerder  

en geïntegreerd waarschuwingssysteem. 

Innova ve Technology for Cars & Home 
wwww.mseurope.be  



Beste Klant, 

Wij danken u dat u voor een bescherming systeem SecurityTrak hee  gekozen. 

SecurityTrak is geen eenvoudig systeem maar een servicepla orm bestemd om goederen en personen te beschermen. 

Het doel van deze handleiding is om vertrouwd te raken met uw nieuwe installa e. Daarom nodigen 
wij u uit om deze zorgvuldig te lezen . 

U zult in deze handleiding ontdekken dat bovenop bescherming tegen diefstal van uw voertuig, veel 
interac eve  func es  toegankelijk  zijn  via  uw  mobiele  apparaat  (iPhone / iPad / Android/Windows 
Phone). 

Download de gra s « MetaTrak » toepassing op Apple Store (voor iPhone & iPad), op Google Play (voor 
de apparaten die met Androïd func oneren) of onder Windows  store (voor de Windows phone) en 
breng uw toegangscodes (gebruikersnaam/ paswoord) in die u per SMS/e‐mail hebt ontvangen 

A ankelijk van het gekozen contract (abonnement) biedt dit systeem u: 

 Een afschrikkende beveiliging met volumetrische en perimetrische detec e en een krach ge 
sonore sirene (116dB) tegen intrusie. 

 Lokalisa e tegen diefstal door een erkende meldkamer 24u/24.  

 Een alarm (SMS/email/Push) in geval van het in werking stellen van de sirene (intrusie), poging 
tot sabotage of verplaatsing van het voertuig met uitgeschakelde motor (takelen). 

 Toegang tot portaal «Lite» (www.metatrak.be), «Classic» (www.metatrak.it) of de mobiele applica e met behulp van de 
toegangscodes die u kreeg via SMS/e‐mail.  

 De historiek van de afgelegde trajecten. 

 Volgen in real me of actualisering van de posi e telkens het contract van het voertuig wordt afgezet (volgens 
abonnement). 

 Func e « Car Finder » en « Scoring »

 Een melding in geval van ongeluk (het ongevalsrapport dat de gegevens van het ongeval herneemt is beschikbaar op 
simpele aanvraag per e‐mail) en in geval van abnormale ontlading van de ba erij van het voertuig (email/Push). 

 Een display van de verkeerssitua e in real me  (bron Google map) op iOS en Androïd apparaat. 

 Instelbare berichten (SMS/e‐mail/Push) bij in‐ en uitrijden van de bewaakte zone, overschrijden van de ingestelde 
snelheid, enz.)  

De communica e en de roamingkosten (interna onale dekking) zijn in de prijs van de diensten inbegrepen. De dienst geldt als 
func oneel voor zover een compa bele GPRS netwerk dekking beschikbaar is. 

Aarzel niet om vragen te stellen aan uw detailhandelaar indien u meer informa e wenst betreffende uw systeem en de 
mogelijkheden ervan wilt kennen. 

Voor alle andere vragen is onze technische dienst beschikbaar via het e‐mail adres: helpdesk@mseurope.be  

WIE IS WIE? 

De installa e werd ontwikkeld en geproduceerd door MetaSystem Group (www.metasystem.it), Europese leider van de 
elektronische beveiligingssystemen en telema ca voor de automobielsector. 

MetaSystem Group levert sinds meer dan 40 jaar aan de grootste automobielmerken voor de 1ste montage en in originele 
accessoire lijn als fabrikant gehomologeerd volgens de strikte normen van de sector. 

In België en in het Groot Hertogdom Luxemburg is Mobile Systems Europe (MSE) de officiële MetaSystem Group verdeler en 
verantwoordelijk voor het beheer van de abonnementen gelinkt aan deze lokalisa esystemen. 

Een meldkamer Security Monitoring Centre (S.M.C.) erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (erkenningsnummer 
16.1027.01) is beschikbaar 24u/24.  

Deze kan, in geval van diefstal, uw voertuig in real‐ me volgen en de recupera e ervan organiseren in samenwerking met de 
Federale Poli e. 



WERKING VAN HET ANTI‐INTRUSIE ALARM 

Het alarm wordt automa sch ingesteld op het ogenblik dat u de por eren van uw voertuig vergrendelt door middel van de 
oorspronkelijke afstandsbediening en de ac vering zal gesignaleerd worden door het flikkeren van de rich ngaanwijzers en 
van de LED die zal beginnen flikkeren. 

Het alarm zal gedeac veerd worden op het ogenblik van de ontgrendeling van de por eren, al jd door middel van de oor‐
spronkelijke afstandsbediening, en zal gesignaleerd worden door het flikkeren van de rich ngaanwijzers en van de LED die zal 
gedoofd worden. 

N.B.: Indien het nodig blijkt, omwille van problemen met de oorspronkelijke afstandsbediening, de wagen manueel met de 
sleutel te openen, zal het systeem wanneer het por er geopend wordt een visueel/sonoor alarm in werking stellen. Om het 
alarm stop te ze en, volstaat het de aangeduide richtlijnen in het hoofdstuk « noodgevallen » op te volgen. 

Gedurende de eerste 25 seconden na de ac vering van het alarm, zal elke inbreuk door het flikkeren van de rich ngaanwijzers 
en door een geluidsignaal gesignaleerd worden, na 25 seconden zet het systeem zich in een staat van pre‐alarm, en welke ook 
de aanzet zij, zal het systeem een alarm ontketenen.  

Wanneer het alarm geac veerd is, controleert het : 

• De opening van de por eren, de koffer en de kapot; 

• Het interieur van de stuurhut door middel van een volumetrische beveiliging; 

• De onderbreking van de netspanning met een hulpba erij geïntegreerd in de sirene.  

CHECK VOERTUIG 

Indien men ervoor kiest de ramen van de wagen open te laten, is het noodzakelijk de ultrasone sensoren uit te schakelen. 

Om de volumetrische beveiliging uit te schakelen, moet u volgens de hierna volgende beschrijving en illustra e te werk gaan; 
twee opeenvolgende keren de contactsleutel (ON/OFF‐ON/OFF) draaien, na de 3 Beepsignalen van de centrale, de wagen bin‐
nen de 20 volgende seconden met de oorspronkelijke afstandsbediening vergrendelen. Gedurende de jd van immuniteit zal 
de  « geac veerde » staat met uitgeschakelde volumetrische beveiliging door een zeer snel flikkersignaal van de LED aangeven 
worden. 

UITSCHAKELING VAN ANDERE SENSOREN 

Als u ervoor kiest om de auto te vergrendelen door het alarm te ac veren jdens een transport op een ander voertuig of een 
boot, is het noodzakelijk om op onele modules uit te schakelen (bijvoorbeeld an ‐li ing) indien deze geïnstalleerd zijn. Gelie‐
ve er echter rekening mee te houden dat deze opera e geen invloed hee  op de takelingdetec e door het traceer gedeelte. 
Daarom is het noodzakelijk om de « Transport modus » via de mobiele applica e te ac veren. 

Om de modules in op e uit schakelen, volstaat het drie opeenvolgende keren de contactsleutel (ON/OFF‐ON/OFF‐ON/OFF) om 
te draaien, na de sonore signalen van de centrale, de wagen binnen de 20 volgende seconden met de oorspronkelijke afstands‐
bediening te vergrendelen. Gedurende de jd van immuniteit zal de « geac veerde » staat met de uitgeschakelde modules in 
op e door een zeer snel flikkersignaal aangegeven worden. 

ALARMGEHEUGEN UITESCHAKELD  

Na de uitschakeling van het alarm geven enkele flikkersignalen van de LED aan dat jdens uw afwezigheid één of meerdere 
sonore alarmsignalen afgegaan zijn. Om de oorzaak hiervan te kennen, zie tabel. Het alarm herhaalt deze waarschuwing elke 6 
seconden, totdat het contact van de wagen terug aangezet wordt of tot de opeenvolgende ac vering van het alarm. 



GARAGE FUNCTIE  

Indien het nodig is het voertuig in een repara ewerkplaats te laten en u jdelijk de automa sche ac vering wil uitsluiten 
(indien ingeschakeld), kan dit via de volgende procedure: 

• Het alarm uitschakelen, het contact van het voertuig aanze en, op de LED toets  drukken en onmiddellijk daarna het 
contact afze en; 

• 1 beep van de sirene zal de uitslui ng voor 15 opeenvolgende ac veringen van het contact beves gen; 

• Om de func e te herstellen, volstaat het de deuren met de oorspronkelijke afstandsbediening te vergrendelen. 

NOOD OPLOSSING: 

In geval van verlies van de oorspronkelijke radio afstandsbediening of indien de ba erijen leeg zijn, is het mogelijk om de wa‐
gen te openen door het aanze en van de centrale vergrendeling met behulp van de mechanische sleutel. 

Bij het openen van de deuren zal het systeem een visueel alarm of geluid in werking treden; om het alarm te stoppen, moet u 
het contact aan ze en die de chip transponder zal ac veren en herkennen en die het alarm zal uitschakelen. 

IN WERKING STELLEN VAN DE METATRAK TOEPASSING: 

1. Van zodra de traceerder geïnstalleerd is, moet er een beetje met het voertuig gereden worden om een geldige GPS posi e 
te verkrijgen.  

2.  De gra s toepassing « Meta Trak » (in 2 woorden) op de compa bele Smartphone of ta‐
ble e iOS of Androïd downloaden en installeren. 

3. De toepassing opstarten en de login inbrengen die u via SMS gekregen hebt. 

4. Wanneer het systeem het vraagt, voert u een PIN code in die u hebt gekozen teneinde het 
toekoms ge gebruik van de aanvraag te vergemakkelijken.  

5. De volgende menu’s verschijnen onderaan op het scherm.  
 
 
 
 
 
 

6. Het systeem ac veren via de func e « Ac va e product»  die zich in het menu « Commandos » bevindt. 

 

 

 

 

 

 

7. Enkele minuten geduld oefenen. In func e van de gebruikte smartphone is het soms nodig de toepassing volledig te verla‐
ten om de display op te frissen. 

8. Van zodra het geac veerd is, zal het menu « Commandos » een keuze van verschillende func es laten zien. 

Posi e  actualiseren: Actualiseren van de plaatsbepaling van het voertuig. (Volgens 
abonnement) 

An ‐Start Wi‐Meta  ON/OFF:  het starten van de motor verhinderen in zoverre de 
op onele Wi 3.0 module geïnstalleerd werd. 

Mode  Privacy  ON/OFF  :  Voorkomt elke mogelijkheid van loca e wanneer geac‐
veerd.  

Onderhoud/Transport mode ON/OFF: Deac veert bepaalde func es om toe te la‐
ten aan het voertuig te werken. 



9. Het menu « Systeem Status » toont de gemeten niveaus, zoals de accuspanning van het voertuig of de geïntegreerde 
hulpba erij, de stand van de contactsleutel, de kilometerstand, de datum van de volgende servicebeurt, enz ... Het is 
mogelijk om de kilometerstand en de datum van de servicebeurt te veranderen door erop te 
klikken. 

10. Het « Kaart » menu stelt u in staat om de auto op de kaart te visualiseren d.m.v. een blauwe s p. 
Men kan het type van de kaart veranderen door boven rechts op de wereldmap te klikken. 

11. Adres en snelheid + laatste uur van de gekregen posi e bevinden zich boven 
en beneden van de bladzijde. 

12. Door op de icoon te klikken, kan de gebruiker zich ten opzichte van het 
voertuig (rode s p) posi oneren in de mate dat de smartphone van een 
interne GPS is voorzien (Car Finder). Deze func e is vooral nu g om zijn 
voertuig terug te vinden op een grote parking, bijvoorbeeld. 

13. Door te klikken op krijgt u toegang tot de route. Het volstaat te klikken op 
een van de twee iconen: de eerste icoon gee  de route vanaf het begin van 
de laatste reis, de tweede laat toe een datum en een jdspanne te 
selec onneren teneinde de historiek te tonen van de reis . 

14. Door het klikken op de cartografie zal de situa e van het verkeer 
zich weergeven – niet beschikbaar op Windows phone.  

15. Het menu « Boodschappen » bevat de commandos die door het 
systeem verstuurd werden (alarmen en meldingen). 
 
 
 
 
 
 

16. Het menu « Log » toont de logfile. Hier worden alle boodschappen 
naar en a oms g van de traceerder opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Door op een van de iconen te klikken (bv Contact ON), zal het systeem op de kaart de plaats en het uur tonen wanneer de 
ac e werd uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Door Indien gewenst, kunt u de toegangscodes wijzigen. U gaat in het menu  instellingen, klikt op Account  profiel  en 
daarna op Login. U voert daar uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord in, dat u vervolgens beves gt door het een 
tweede keer in te voeren en te klikken op registreren. Houd daarbij goed rekening met wat de applica e vraagt om die 
wijziging door te voeren.  

 



GEBRUIK VAN DE INSTALLATIE: 

• Indien u het voertuig normaal gebruikt is er geen enkele manipula e nodig. 

• In geval van diefstal met « EasyTrak 3Y » op e, moet u onmiddellijk de meldkamer verwi gen.  
     Vanuit België: 02/788 00 21  
     Vanuit het buitenland: +32 2 788 00 21  

• In geval van sabotage van de installa e (ontkoppeling van de ba erij) of takelen van het voertuig (indien verplaatsing 
met de moteur uit, verwi gt het systeem de gebruiker via een SMS boodschap op het GSM nummer dat gecodeerd werd 

jdens de verwezenlijking van het contract. 

• Als het voertuig getakeld of verplaatst moet worden met uitgeschakelde motor (via boot of trein bijvoorbeeld), moet het 
systeem op transport modus staan, dit om vals alarm te vermijden. 

• Het systeem is uitgerust met een «Privacy modus» die, éénmalig geac veerd elke lokalisering van het voertuig belet. 
Deze is beschikbaar in het menu « Opdrachten ».  

• Niet vergeten deze modus, van zodra deze niet meer nodig is, te deac veren. Zo verhindert u dat het systeem niet meer 
100% opera oneel zou zijn.   

• Als het voertuig op onderhoud of naar de carrosserie moet gaan, moet het systeem op onderhoud/garage modus staan, 
om vals alarm te vermijden. 

• Als voor de op e iden fica ebadge bestuurder (ID‐Tag) wordt gekozen, dan wordt de bestuurder (contactpersoon) 
gewaarschuwd zodra het contact wordt aangezet in afwezigheid van de badge (niet‐toegestane start).  

• Als de op e startonderbrekening is geïnstalleerd op het voertuig, dan gebeurt de ac va e (en desac va e) van deze 
func e handma g via de opdracht « starten » van de mobiele applica e of het webportaal. 
Om de geldende veiligheidsnormen na te leven, treedt deze func e pas in werking wanneer het voertuig s lstaat en de 
motor al minstens 30 seconden is uitgezet.   

• Nooit de sirene uitschakelen alvorens de onderhoudsfunc e te ac veren: risico van in werking treden. 

 

BELANGRIJK: 

• Het systeem maakt gebruik van het meldingssysteem (push) van de smartphone. Zorg ervoor dat dit effec ef 
geac veerd is en dat het correct op het scherm vergezeld van een hoorbaar alarm (zie smartphone instellingen) wordt 
weergegeven. Anders zou u, in geval van een alarm, niet correct kunnen geïnformeerd worden. 

• SecurityTrak  nooit langer dan 1 uur a oppelen (of de voeding onderbreken) zonder het systeem eerst in de 
onderhoudsmodus te plaatsen. Doet u dat wel dan wordt de noodba erij helemaal ontladen wat onomkeerbare schade 
kan veroorzaken die niet gedekt is door de waarborg van de fabrikant.  

• SecurityTrak  is ontwikkeld om geïnstalleerd te worden op voertuigen of machines die gevoed worden door een 
klassieke alternator. De toestand van de contactsleutel (+15) wordt gesimuleerd op basis van een geavanceerd 
algoritme dat signalen detecteert die a oms g zijn van de alternator. Er zijn evenwel fysieke beperkingen waardoor de 
detec e onmogelijk of twijfelach g wordt (elektrische voertuigen, alternator van het ‘intelligente’ type, hybride 
voertuigen of wagens met defecte of versleten elektrische onderdelen, ba erij met heel groot vermogen, voertuigen 
met een accuschakelaar, aanhangwagens).  Een fou eve detec e van de toestand van de contactsleutel veroorzaakt 
fouten in de lokalisa e, foute of onvolledige registra es van trajecten en ook mogelijke fou eve takelalarmen.   

• Om dat te verhelpen, raden we aan een op onele module van het type Wi 2.0 of Wi 3.0 te installeren met een 
aanslui ng op het +15‐signaal. 

• Het systeem werd ontwikkeld voor landen met een compa bele GPRS‐dekking. De dubbele satellietontvanger 
(GPS/GLONASS) staat borg voor een betere bescherming. 

• De terminal SecurityTrak is gecer ficeerd volgens de Europese normen 95/54/CE die zorgt ervoor dat er geen storingen 
zullen voorkomen op het voertuig waarop hij geïnstalleerd is. 

 



• Gelieve ervoor te zorgen dat uw servicecontract (abonnement) betaald is, zodat u volop van de diensten kunt genieten.  

• Het abonnement wordt automa sch op de vervaldag vernieuwd, tenzij u het hebt opgezegd. Gelieve ons van elke 
wijziging op de hoogte te brengen (adreswijziging, verandering van voertuig, GSM‐nr of e‐mailadres) zodat de diensten 
niet onderbroken worden.   

• De informa e in dit document wordt te goeder trouw gegeven en valt buiten de verantwoordelijkheid van MS Europe. 
De fabrikant behoudt zich het recht voor de eigenschappen of func es van het systeem te wijzigen zonder kennisgeving 
of verplich ng. 

• MS Europe wijst elke aansprakelijkheid af bij het niet func oneren van dit product als het servicecontract niet op een    
correcte manier werd geregistreerd en geac veerd door de klant of door zijn verkoper en ook wanneer 
alarmboodschappen niet aankomen omdat de adresgegevens (GSM‐nummer, e‐mailadres) verkeerd werden 
opgegeven.  

 
TECHNISCHE SPECIFICATIES: 

• Garan e van 36 maanden, vanaf de datum van de aankoopfactuur, op het materiaal in geval van construc efouten. 

• Zeer zwak stroomverbruik om de ba erij van het voertuig niet te ontladen. Verbruik: Stand‐by <1,5 mA. 
Ac ve modus <50 mA. 

• Werkingstemperatuur: ‐40°C tot +80°C 

• Voedingsspanning: 12 Vdc (10 tot 15 vdc) ‐ nega ef op chassis.  

• Duur van de alarmcyclus: 25 seconden 

• Sirene: Geluid niveau 116dB zelf gevoed. 


