
GEBRUIKERSHANDLEIDING 
KE01 Keyless Protector 
 

 
 
Gebruikershandleiding KE01 Keyless Protector CCV / SCM – v3.0 
Copyright Keyless Protector Benelux BV  - Duivendijk 7 – 5672 AD – NUENEN – 0880123300 – www.keylessprotector.nl  

 

Gefeliciteerd met de aankoop van een Keyless Protector! 

De Keyless Protector wordt geleverd met 24 maanden garantie, in combinatie met een geldig aankoopbewijs. De garantie dekt geen 
beschadigingen aan de techniek. Zorg dat het apparaat wordt gemonteerd / gedemonteerd door een CCV / SCM installateur. 

Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke u kunt vinden op www.keylessprotector.nl/service/general-
terms-conditions/ 

De Keyless Protector installatiehandleidingen voor ieder merk en type sleutel kunt u vinden op  www.keylessprotector.nl. 
 
WERKING VAN DE KEYLESSPROTECTOR 
 
Er is geen bediening noodzakelijk voor het gebruik van de Keyless Protector. De beveiliging schakelt vanzelf in als de sleutel 3 minuten 
volledig stil ligt. Wanneer de Keyless Protector de sleutel beveiligd is het niet mogelijk om uw voertuig te openen en/of te starten. 
Wanneer de sleutel weer zal de Keyless Protector automatisch uitschakelen en kunt u de sleutel weer gebruiken. (aanvulling bij volledig 
stilliggen) 

BATTERIJ SLEUTEL VERVANGEN? 

De batterij adviseren wij te laten vervangen door uw SCM / CCV installateur in verband 
met de geldigheid van uw certificering. Indien u in nood toch zelf de batterij moet 
vervangen kunt u dat uitsluitend doen via de voorgeschreven procedure. U kunt deze 
vinden op de website. Wanneer u zelf de batterij vervangt is het opnieuw testen van de 
werking een verplichting om de certificering in stand te houden. Vervang bij het 
vervangen van de batterij altijd de kopertape. Tevens adviseren wij de werking te laten 
controleren door uw SCM / CCV installateur.  

https://www.keylessprotector.nl/service/batterij-vervangen-keyless-protector/  

STORING? 

Het product is gemaakt om storingsvrij te functioneren. Bij storingen aan de sleutel verzoeken wij u contact op te nemen met uw SCM / 
CCV installateur. In verband met de geldigheid van uw certificering verzoeken wij u niet zelf de sleutel te openen.  

LET OP: wanneer de Keyless Protector uit de sleutel gehaald is zal de beveiliging niet meer actief zijn. Het kan zijn dat u dan niet 
meer verzekerd bent. Wij verzoeken u dan zo snel mogelijk een SCM erkende installateur te bezoeken. 

 

RECOVERY PACKAGE (sleutel in de originele staat herstellen) 

Heeft u geen recovery pack meer? U kunt deze in onze webshop bestellen. Bestel hem direct hier. 

Bij aankoop van de Keyless Protector is er een recovery package meegeleverd. Hiermee kunt u, bij storing of defect, de sleutel weer in 
zijn originele staat terugbrengen door onderstaande stappen te volgen: 

Stap 1 
Open de behuizing van de afstandsbediening en haal de Keyless Protector met de batterij uit de sleutel. Zorg ervoor dat de Keyless 
Protector om de huidige batterij blijft zitten. Stop deze terug in de recovery pack. 

 

 

 

Stap 2 
Plaats de batterij uit de recovery pack terug in de sleutel zoals deze normaliter zonder de Keyless Protector geplaatst is. 

 

 

 

 
Stap 3 
Sluit de behuizing van de afstandsbediening/sleutel zorgvuldig en zorg ervoor dat de elektronische componenten tijdens het sluiten niet 
worden beschadigd. Test nu of uw handzender weer normaal functioneert.  
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