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 DefCom Telema c 
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 DefCom Telema c hee  gekozen. 

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

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 
Androïd toestellen) of onder Windows store (voor de Windows phone) en voer uw toegangscodes 
(gebruikersnaam/ paswoord) in die u per SMS/e‐mail hebt ontvangen 

Dit systeem biedt u het volgende:    

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

 An ‐diefstal lokalisa e par via erkende alarmcentrale 24u/24. 

 Toegang tot de portaalsite (www.metatrak.be) of de Mobiele applica es met de toegangscodes 
die u via SMS/e‐mail worden toegestuurd.  

 Opvolging in real me en historiek van de afgelegde trajecten (90 dagen). 

 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). 

 Func e « Car Finder ». 

 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). 

 Display van de verkeersitua e in real me (bron Google map) op iOS en Androïd apparaat. 

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

 3 jaar garan e op het product en 1 jaar « Smart 1Y* » service (abonnement) inbegrepen. 

*: 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  

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 . 

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. (Op e EasyTrak 3Y nodig). 



MANUELE ACTIVERING 

Druk heel kort op toets A van de radiobesturing binnen 50 seconden nadat u de contactsleutel van het voertuig op OFF‐ hebt 
gezet: de rich ngaanwijzers knipperen 2 keer. Alle func es van de centrale zijn geac veerd en de LED knippert.  

ACTIVERING MET UITSLUITING VAN DE INTERNE ANTI‐OPTIL DETECTOR  

Druk ongeveer 2 seconden op toets A van de radiobesturing binnen 50 seconden nadat u de contactsleutel van het voertuig in 
de OFF‐posi e hebt gezet: de rich ngaanwijzers knipperen 2 + 1 keer en de sirene laat 2 + 1 BEEP horen. Alle func es van de 
centrale zijn geac veerd, behalve de verplaatsingsdetector binnen de centrale.   

De LED gaat permanent branden jdens de duur van de ini ële immuniteit en gaat daarna normaal knipperen.   

DEACTIVERING 

Druk heel kort op toets A van de radiobesturing: de rich ngaanwijzers knipperen 1 keer en de LED gaat uit als er geen alarmen 
zijn geac veerd terwijl de centrale ac ef was. Als de LED niet uitgaat en de sirene een BOP laat horen, dan zijn er alarmen 
geweest; om de oorzaak/oorzaken te kennen, bekijkt u de tabel GEHEUGEN ALARMEN. 

Ziet of hoort u licht‐ en geluidssignalen jdens de verschillende ac veringen of deac veringen zoals hierboven beschreven, dan 
leest u in de tabel SIGNALEN wat ze betekenen.  

INITIELE IMMUNITEIT 

Tijdens de eerste 26 seconden na de ac vering van de centrale door de radiobesturing, knippert de LED met korte uit‐perioden 
om aan te duiden dat het mogelijk is om de tests van de alarmen uit te voeren. Het afgaan van de alarmen veroorzaakt geen 
echt alarm, maar enkel de BEEPS van de sirene en de jd van de ini ële immuniteit wordt telkens op nul gezet. Na 26 s zonder 
dat het alarm afgaat, gaan de LED andersom knipperen (korte aan‐perioden) en de centrale doet een alarm afgaan als ze dat 
gevraagd wordt.  

ACTIEVE FASE 

De centrale is ac ef na 26 s van de ini ële immuniteit. De alarmsignalen veroorzaken een alarmcyclus die 26 seconden duurt: 
de rich ngaanwijzers knipperen, de sirene laat een karakteris eke, gemoduleerde toon horen.   

WAT BESCHERMT HET ALARM ? 

De alarmcentrale beschermt de motorfiets tegen het starten en brengt een alarmcyclus op gang: 

• wanneer de contactsleutel van de motorfiets in de ON‐posi e wordt geplaatst ; 

• na een poging om een onderdeel van de motorfiets te verplaatsen dat beschermd is door speciale contacten (bijv. 
opening van het zadel, gereedschapskist);  

• wanneer de motorfiets verplaatst worden; 

• als de stroomkabels van de alarmcentrale worden losgekoppeld/doorgesneden of als de ba erij van de  motorfiets 
wordt losgekoppeld  

STOP MODE – BEPERKING VAN HET BRANDSTOFVERBRUIK  

De centrale stopt automa sch om het stroomverbruik van de ba erij van de motorfiets te beperken. Dat is met uitzondering 
van het alarmgedeelte terwijl het blokkeren van de motor gegarandeerd blij : in deze toestand is het stroomverbruik gelijk 
aan nul.  

De STOP MODE wordt geac veerd  

• 5 dagen na de ac vering via de radiobesturing of de auto‐ac vering, maar zonder in die periode alarmen te hebben 
gedetecteerd; 

• wanneer de ba erij van de motorfiets aan het ontladen is. 

Om de STOP MODE te verlaten, zet u de contactsleutel op ON: de sirene laat enkele BIP’s horen en u moet, binnen 5 seconden, 
op de toets van de radiobesturing drukken om het systeem te deac veren. Na 5 seconden zonder op de toets van de 
radiobesturing te drukken, start er een alarmcyclus.   

ALARMLICHTEN:  

U kunt, via de radiobesturing, de rich ngaanwijzers van de motorfiets ac veren.  

Om dat te ac veren, drukt u 2 maal op toets A van de radiobesturing, met de contactsleutel op ON.  

Om dat te deac veren, drukt u 1 maal op toets A van de radiobesturing, met de contactsleutel op ON.  

NB: als de rich ngaanwijzer geac veerd is via de radiobesturing en de contactstleutel staat op OFF, is het mogelijk het alarm te 
ac veren wat automa sch de interne an ‐op l detector zal uitsluiten. 



PANIEK  

Druk op de tweede toets B van de radiobesturing om een alarmcyclus van 10 s te ac veren; u kunt deze stoppen door 
opnieuw op deze toets te drukken. 

SPECIALE FUNCTIES ‐ PROGRAMMERING  

 Om deze func es te programmeren zoals afgebeeld in de tabel, moet u:   
1. de centrale ac veren via de . 
2. de contactsleutel binnen 10 s in de ON‐posi e draaien: een BIP van de sirene beves gt de keuze.  

  
4. de contactsleultel van de motorfiets op OFF plaatsen. 

de contactsleultel een aantal keren van ON naar OFF draaien, gelijk aan het nummer van de func e die u wilt 

programmeren (zie tabel). U stopt op de ON‐posi e: de LED brandt.  
6. kort op toets A van de   

de
 

8. de contactsleutel naar OFF draaien en kort op de toets van de
   

TABEL SPECIALE FUNCTIES ‐ PROGRAMMERING (fabrieksinstellingen staan vetgedrukt)  

FUNCTIE BEEP BOOP 
Buzzer bij de ac vering en deac vering Ja Neen 
Rich ngsaanwijzers bij ac vering en deac vering Ja Neen 
Tweede klaxon sirene   NA  NA 

Commando klaxon/sirene alternerend of con nu Alternerend   Con nu 
Auto‐ac vetering van enkel de an ‐start of met alarmen N/A Alarm  
Zelfac vering met an ‐op l detector in werking Ja Neen 
Contactalarmen cyclisch of eenmalig Cyclisch    Eenmalig 
Zelfac vering Ja Neen 

“OVERRIDE” NOODCODE   

Na diefstal of verlies van de  of als ze niet goed werkt, kunt u de centrale deac veren via een « override » 
noodcode van 5 cijfers die op de CODE CARD vindt die bij de radiobesturingen is gevoegd.  

Deze CODE CARD moet op een veilige plaats bewaard worden en niet in de motorfiets.   

 

Voer de hieronder geïllustreerde procedure uit: 



 

EEN PERSOONLIJKE “OVERRIDE”‐CODE KIEZEN  

U kunt ook een persoonlijke “override”‐code kiezen zodat u ze gemakkelijker kunt onthouden bij een 

noodgeval. U gaat daarvoor als volgt tewerk:  

OPNIEUW INSTELLEN VAN DE OVERRIDE CODE 

Als de gebruiker de override code van het product vergeet of verliest, en hij twee radiobesturingen hee , kan hij de 
standaard override code 11111 weer instellen. De procedure is als volgt:   

Beep‐Beep‐Boop‐Boop laat 
horen en op de led de code 11111 verschijnt.  

Nu de code weer bekend is, zijn alle verrich ngen weer mogelijk.   

EXTRA RADIOBESTURINGEN 

Een  nieuwe centrale wordt geleverd met 2 radiobesturingen, N.1 en N.2 genaamd.   

Het is mogelijk om bij elke s lstand van de motorfiets (dit is, als de contactsleutel op OFF wordt gedraaid) te zien hoeveel 
radiobesturingen de centrale herkend: het aantal radiobesturingen is gelijk aan het aantal keren dat de LED knippert.   

 

1. deac veer centrale  

)  

3. draai de contactsleutel naar OFF binnen 5 s. en voer daarna de override code in. 

4. houd, zodra het vijfde cijfer wordt beves gd, de contactsleutel op ON : een serie BEEP‐BEEP‐BOP‐BOP bewijst dat de code 
correct ingevoerd is.  



 

6. druk nogmaals op dezelfde toets A van de 

  

7. herhaal de ac es in de punten 5 en 6 voor alle radiobesturingen die u wilt valideren ; deze die niet gebruikt worden 
(bijvoorbeeld deze die verloren zijn) worden uitgesloten.  

8. draai de contactsleutel naar OFF: een reeks BEEP‐BEEP‐BOP‐BOP beves gt het einde van de procedure en de LED 
knippert even veel keren als er erkende radiobesturingen zijn.  

 

TECHNISCHE KENMERKEN 

Voeding 12Vcc (10V‐15V) 
Verbruik 1,8 mA (alarm) / 1.5 mA (traceerder) 
Verbruik STOP‐MODE 0 mA (alarm) / 1.5 mA (traceerder) 
Werkingstemperatuur ‐ 25°C + 85°C 
Geluidsniveau van de sirene (op 1 m) 114 dB 
Autonomie van eigen voeding 5 min. 
Radiobesturingen 72 miljoen miljard mogelijke codes (lithium ba erijen) 
Gevoeligheid interne an ‐op l detector  1,5° seconde 
« Override” noodcode voor deac vering van het alarm  
BEREIK VAN DE BEDIENINGEN 
Rich ngaanwijzers 5A + 5A 
Bediening van de klaxon Nega eve elektronische 300mA 
TEMPORISATIONS 
Duur ini ële immuniteit 26 seconden 
Duur alarmcyclus 26 seconden 
Interval tussen alarmcycli 5 seconden 
Vertraging auto‐ac vering 50 seconden 
Vertraging op de STOP MODE 5 dagen 
Interval van de rich ngaanwijzers bij alarm 0,4 s. uit/0,4 s. aan 
ALARMCYCLI 
Ingangen voor het contact van het alarm 10 cycli 
Detector contactsleutel 10 cycli 
Doorknippen kabels 9 cycli 
 

Garan e van 36 maanden op fabricagefouten van het materiaal vanaf de aankoopdatum (met voorlegging van de 
aankoopfactuur).    



IN WERKING STELLEN VAN DE METATRAK TOEPASSING: 

1. Van zodra de traceerder geïnstalleerd is, moet er kort 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 
table e iOS of Androïd downloaden en installeren. 
 

3. De toepassing opstarten en de login invoeren 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 « Commando’s » bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Enkele minuten geduld uitoefenen. In func e van de gebruikte smartphone is het soms nodig de toepassing volledig te ver‐
laten om de display te hernieuwen. 

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

 

 

 

Posi e actualiseren: Actualiseren van de plaatsbepaling van het voertuig. (Met op onele dienst voor 3 
jaar. 

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 lokalisa e wanneer geac veerd.  

Onderhoud/Transport mode ON/OFF: Deac veert bepaalde func es, op die manier kan er aan het voer‐
tuig gewerkt worden. 



9. Het menu « Score » toont het globale rij‐profiel of het profiel per afgelegd traject. Dit profiel houdt rekening met de 
accelera es, het remmen en de laterale accelera es. Deze func e kan de manier van rijden (Eco Drive) verbeteren met als 
doel een besparing van brandstof en onderhoud te realiseren (alleen verkrijgbaar met de op e « EASYTRAK 3Y ») 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. Door op de icoon te klikken, kan de gebruiker zich ten opzichte van het 
voertuig (rode s p) posi oneren op voorwaarde 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. 

14. 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 kiezen teneinde de historiek te tonen van de reis . 

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

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

17. Het menu « Log » toont de logfile van de laatste 24 uren. Hier worden 
alle boodschappen naar en a oms g van de traceerder opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 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. 

19. 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. 

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. 

• DefCom Telema c 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.  

• DefCom Telema c 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 DefCom Telema c 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. 

• Dit product is gelinkt aan een servicecontract (abonnement). Gelieve u ervan te verzekeren dat u in orde bent met uw 
betalingen om van deze diensten gebruik te kunnen maken. 

• 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.  

 


