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Kasuta äralõigatud juhet 
kiirussignaali ühendamisel!

ANDURITE PAIGALDUS ESIPAMPRISSE

PEAÜHENDUSSKEEM

Pikem 
kaabel Lühem 

kaabel

1

2

ROHELINE/
PUNANE

Süütevool

PUNANE

Tagurpidikäigu tule juhe (+)
Ühenda vaid kui 
kiirussignaali juhe
ei ole ühendatud!

Kiirussignaal
Ühenda kui analoog 
kiirussignaal on saadaval.
Programmeerimine ptk. 5
MUST

Maandus
PUNANE MUST

Mute (-)

Ühenda raadio
mute sisendiga.

Andur

Nurgaadapter 10o Lisavarustus! 

Cobra ParkMaster F094 esimesed parkimisandurid 
LÜHI PAIGALDUSJUHEND 
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SPETSIAALTOIMINGUTE PROGRAMMEERIMINE4

1. Vajuta juhtpa-
neeli nupp alla.

2. Lülita sisse süü-
tevool.

3. 3 sekundi pärast 
kostub 3 kiiret 
helisignaali.

4. Vabasta nupp

Lülitumine sõltu-
valt auto kiirusest.
NB! Vii läbi ka ptk. 
5 Lülituskiiruste 
talletamine.

Lülitumine sõltuvalt 
kiirusest deaktivi-
seeritud.
Tehaseseade!

Väljalülitumise viive 
10 sek.kui takistust 
ei ole avastatud.

Väljalülitumise viive 
20 sek.kui takistust 
ei ole avastatud. 
Tehaseseade!

Sisselülitumine koos 
süütevoolu sisselüli-
tumisega.
Tehaseseade!

Süütevoolu sisselü-
litades süsteem ei 
lülitu sisse.

5. Oled sisenenenud 
programmeerimisre-
žiimi.

6. Summer hakkab and-
ma toimingutele vas-
tavaid helisignaale.

7. Valimaks toimingut 
vajuta vastava toi-
mingu signaali ajal või 
kohe selle lõppedes 
juhtpaneeli nuppu.

8.  Peale toimingu vali-
mist kostab 6 helisig-
naali ning süsteem 
hakkab andma toimin-
gu signaale algusest 
peale võimaldades 
muuta järgmist toimin-
gut.

9. Lõpetamiseks keera 
süüde välja.  
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LÜLITUSKIIRUSTE TALLETAMINE

6. Hakka sõitma.

7. Sõites kiirusega mil soovid, 
et süsteem välja lülituks 
vajuta juhtpaneeli nuppu.

8. Kostab 2 helisignaali.

9. Sõites kiirusega mil soovid, 
et süsteem sisse lülituks 
vajuta juhtpaneeli nuppu.

10. Kostab 4 helisignaali.

11. Peata auto ja keera süüde 
välja- lülituskiirused on tal-
letatud. 

NB! 
Kui viia läbi kiiruste talletus 
ilma “Lülitumine sõltuvalt 
auto kiirusest” (vt. ptk. 4, 1. 
toiming) sisselülitamata siis 
aktiviseeritakse automaatselt 
süsteemi väljalülitumine sõl-
tuvalt kiirusest. Sellisel juhul 
lülitub süsteem peale süüte 
sissekeeramist sisse, kui kiirus 
kasvab üle talletatud kiiruse lü-
litub see välja ning sisse lülitub 
vaid kui vajutada hoolduspa-
neeli nuppu. 

 

5

1. Vajuta juhtpaneel i 
nupp alla.

2. Lülita sisse süütevool 
ning käivita mootor.

3.  6 sekundi pärast kos-
tub 3 kiiret helisignaali.

4. Sellele järgneva 3 se-
kundi pärast kostub 6 
kiiret helisignaali.

5. Vabasta juhtpaneeli 
nupp.


