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AUTOMATISCHE PERIODIEKE CONTROLE

Iedere 15 dagen voert Vodafone Vehicle Defense automatisch een systeemcontrole uit. Mocht hieruit 
blijken dat er een storing in het systeem zit, dan zult u een foutmelding per SMS ontvangen. Neem 
contact op met uw installateur, of klantenservice, om de storing te verhelpen.

DIENSTVERLENING BEËINDIGEN

Als u de Als u de Vodafone Vehicle Defense niet meer nodig heeft, dan raden wij u aan het systeem uit het object 
te (laten) verwijderen. Daarnaast vragen wij u dit telefonisch door te geven aan onze klantenservice 
zodat de opvolging gestopt kan worden. Bij vroegtijdige beëindiging van het contract is er geen 
mogelijkheid voor restitutie.

ONDERHOUD

VVodafone Vehicle Defense 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 onvoldoende capaciteit 
hebben. In dit geval krijgt u een SMS met de melding dat de batterij vervangen moet worden.

NOTIFICATIES

De volgende notificatie berichten zult u per SMS ontvangen:



GARANTIE

Dit product is voorzien van 24 maanden garantie, vanaf de aankoopdatum vermeld op uw aankoopnota of 
factuur en 12 maanden indien een contract van 12 maanden is afgesloten. De garantie zal komen te 
vervallen als het product sporen van sabotage vertoont, 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;- van welke aard dan ook, direct of indirect;
- aan dingen of personen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanningsvoorziening    9 V DC (2200 mAh - Li-MnO2) niet oplaadbaar
GSM module         2G Quadband module
GPS module         56 kanalen, -140 dBm gevoeligheid.
Temperatuur bereik     -40 °C to +85 °C
Relatieve vochtigheid Relatieve vochtigheid    van 20% to 95%
Dichtheidsklasse       IP67 Stofdicht en tot 1 meter onder water.
Power-ON en reset      Door de batterij te verbinden/ontkoppelen.
Afmetingen:         90 mm (breedte) x 85 mm (Lengte) x 39 mm (Hoogte)
Massa:            175±10 g
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