
S E C R E T  S E R V I C E  E U R O P E
G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

BE SECURE, BE SAFE

CLIFFORD ALWAYS WITH YOU...
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Secret Service Europe 

Algemeen

Het Secret Service Europe terugvindsysteem bestaat uit een compacte en draadloze 
unit, voorzien van GSM modem, GPS ontvanger en RF zender. Daarnaast beschikt het 
systeem over een eigen voeding middels een interne batterij. Deze batterij gaat in de 
standaard configuratie 3 jaar mee. In deze configuratie is het systeem één keer per dag 
te bereiken.

Mocht het object gestolen worden, dan kan de alarmcentrale het object op afstand 
lokaliseren. In eerste instantie zal hiervoor gebruik gemaakt worden van de GPS 
ontvanger. Als plaatsbepaling via GPS niet mogelijk blijkt, dan is het object alsnog te 
lokaliseren via GSM ‘triangulation’. Dit is een techniek waarbij het GSM netwerk een 
driehoeksmeting uitvoert en daarmee een plaatsbepaling kan realiseren. De RF zender 
kan geactiveerd worden om de laatste meters naar het object te bepalen, bijvoorbeeld 
als deze ondergronds staat.

De Secret Service Europe heeft het formaat van een sigarenkoker. Hierdoor kan het 
op veel verschillende plaatsen in een object verborgen worden. Daarnaast kan het 
systeem eenvoudig uitgewisseld worden tussen verschillende objecten, onze klanten-
service ondersteund u hier graag bij.

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Secret Service Europe terugvindsysteem. 
De Secret Service Europe is een compact, gemakkelijk te installeren en kosten 
effectieve oplossing om voertuigen, werkmaterieel, landbouwmachines of 
andere objecten, te lokaliseren in geval van diefstal. Dankzij het gebruik van GSM 
technologie is dit systeem vrijwel wereldwijd bereikbaar.
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De Secret Service Europe wordt in de Benelux geleverd en ondersteund door Clifford 
Electronics Benelux. De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 
van 08.30 tot 18.00 uur.
U kunt bij de klantenservice terecht voor al uw vragen en mutaties.

De klantenservice is bereikbaar op nummer:          020 4040 919  (optie 1)

De Secret Service Europe is tevens aangesloten op de MPL Alarmcentrale (PAC 115).
Deze alarmcentrale staat 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking.

In geval van diefstal is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons 
opneemt om dit aan ons door te geven. Het systeem verstuurd zelf namelijk 
geen automatische alarmmeldingen.

De MPL Alarmcentrale is bereikbaar op nummer:          020 4040 919 (optie 3)

Service provider

Alarmcentrale

SCM Certificaat

Het Secret Service Europe terugvindsysteem voldoet aan de TV01 richtlijnen 
van SCM. Om in aanmerking te komen voor een SCM certificaat, dient het 
systeem door een SCM gecertificeerde installateur geplaatst te worden 
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Daarnaast moet het 
voertuig van een minimale basisbeveiliging voorzien zijn, bijvoorbeeld een 
SCM goedgekeurde startonderbreker.
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Mocht uw object gestolen worden dan is het belangrijk 
dat u dit zo snel mogelijk kenbaar maakt bij de alarm- 
centrale. De alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per 
week telefonisch bereikbaar.
Het telefoonnummer is:         020 4040 919 (optie 3). 
Bewaar dit nummer goed, zodat u het beschikbaar heeft 
wanneer nodig.

Na uw melding zal de alarmcentrale alles in het werk 
stellen om het object te lokaliseren. De Secret Service 
Europe is zo ontwikkeld dat deze slechts één keer per dag 
te bereiken is. Dit maakt het voor de dieven namelijk extra 
moeilijk om het systeem te detecteren. Dit heeft echter 
wel tot gevolg dat de alarmcentrale niet direct een locatie 
beschikbaar heeft, dit kan enige tijd duren.

Zodra de alarmcentrale de actuele locatie van het object 
heeft vastgesteld zullen zij contact zoeken met de lokale 
autoriteiten om het object veilig te stellen. Indien nodig 
kunnen zij hierbij gebruik maken van een Particulier 
Opsporings Bureau (POB).

Procedure bij diefstal
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Melden
diefstal aan

alarmcentrale

    020 4040 919
(optie 3)

(24 uur per dag,
7 dagen per week 

bereikbaar)
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Dienstverlening beëindigen

Als u de Secret Service Europe niet meer nodig heeft, dan raden wij u aan het 
systeem uit het object te verwijderen. Daarnaast vragen wij u dit telefonisch 
door te geven aan onze klantenservice zodat de opvolging gestopt kan worden.

Services

Automatische periodieke controle

Iedere 30 dagen voert de Secret Service Europe automatisch een systeemcontrole 
uit. Mocht hieruit blijken dat er een storing in het systeem zit, dan zult u een 
foutmelding per e-mail ontvangen. Neem contact op met uw installateur, of 
klantenservice, om de storing te verhelpen.

Onderhoud

De  Secret Service Europe behoeft geen specifiek onderhoud. Het is 
wakend aanwezig in het object. Pas na 3 jaar service, of na een handmatige 
diefstalprocedure, zal de interne batterij leeg zijn. In dit geval moet u de interne 
batterij door uw installateur laten vervangen. Doe dit in geen geval zelf.
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Garantie

Technische specificaties

Dit product is voorzien van 36 maanden garantie, vanaf de aankoopdatum vermeld op 
uw aankoopnota of factuur. De garantie zal komen te vervallen als het product sporen
van sabotage vertoont, de batterij zelfstandig vervangen is, het beschadigd is als gevolg 
van onjuiste installatie, vallen of transport, bij nalatigheid en bij iedere andere vorm van 
schade die niet te wijten is aan fabricagefouten. In het geval van onjuiste installatie, is 
de fabrikant niet aansprakelijk voor schade:
• van welke aard dan ook, direct of indirect;
• aan dingen of personen.

Secret Service Europe systeem

Type batterij

Bedrijfstemperatuur

GSM module

GPS module

3.6V DC lithium-thionyl chloride type (Li-SOCl2)

-25° tot +85° C

Quad-band

56-kanaals
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CLIFFORD Electronics Benelux B.V.
Airport Business Park
Madridstraat 41-43
1175 RK  Lijnden
Tel: +31 (0)20 4040 919
Fax: +31 (0)20 4040 948
E-mail: info@clifford.nl
Website: www.clifford.nl

Bij vragen of problemen bel eerst het inbouwstation of de dealer die het systeem heeft geïnstalleerd.


