
COBRA BRIDGE 7900 JUHTPULTIDE LISAMINE

Cobra Bridge süsteemiga saab liita kuni 4 juhtpulti. Kõik juhtpuldid tuleb süsteemi liita samaaegselt kuna iga juhtpultide lisamine 
kustutab endised süsteemi juhtivad juhtpuldid mälust. Kui soovite aga kadunud juhtpuldi mälust kustutada ilma uut juhtpulti lisamata, 
tuleb lisada süsteemile alles olev juhtpult. 

Pultide ja hoolduvõtmete lisamiseks on vajalik töötav hooldusvõti ning alarmsüsteemi PIN kood 
mis algselt oli süsteemiga kaasaantud “Emergency Key Card” kaardil. Kui hooldusvõti ei tööta 
siis ava see ja kontrolli, et koodikivi jalad ei ole ühendusest lahti, vajadusel jooda jalad kinni.

Kui PIN kood kadunud siis teatage maaletoojale alarmsüsteemi seerianumber 
mis asub juhtplokil. Maaletooja saab valmistajatehasest PIN-koodi mõne 
tunniga. 

JUHTPULTIDE ETTEVALMISTAMINE:
1. Veenduge, et alarmsüsteem on väljalülitatud (deaktiviseeritud).
2. Pange valmis kõik juhtpuldid, mida Te süsteemi soovite kodeerida.
3. Lülitage sisse auto süütevool
4. Vajutage juhtpuldi mõlemaid nuppe samaaegselt 

(kas ~10 või  ~30 sek), kuni juhtpuldi valgusdiood 
kustub.

5. Vabastage mõlemad nupud (juhtpuldi valgusdiood 
jääb põlema). Toimige punktis 4 ja 5 kirjeldatud 
viisil kõigi juhtpultidega. Seejärel lülitage süütevool 
välja.

PIN-KOODI SISESTAMINE 
6.  Lülitage maksimaalselt 7 sekundi jooksul kolm korda süütevool sisse ja 

välja.
7. Seepeale süttib alarmsüsteemi esiklaasi nurka paigaldatud punane val-

gusdiood kolmeks sekundiks andes märku, et võite alustada PIN-koodi 
sisestamist.

8. Peale valgusdioodi kustumist keerake süüde sisse, seejärel hakkab val-
gusdiood vilkuma. Peale niimitmendat valgusdioodi vilgatust kui suur  
on Teie alarmsüsteemi PIN-koodi esimene number keerake süüde välja, 
mille järel valgusdiood kustub . Näiteks kui  PIN-koodi esimene number 
on 2, siis tuleb süüde peale teist vilgatust välja keerata. Korrake sama 
protseduuri järjekorras ka teise, kolmanda ja neljanda PIN-koodi numbriga. 

 Kui PIN- koodi sisestamise protseduur ebaõnnestus siis keerake süüde 
välja,  oodake 10 sekundit ning korrake ülaltoodud protseduuri alates 
punktist 6.

9. Lülitage süüde sisse, puudutage hooldusvõtmega juhtpaneeli pesa. 
Info-valgusdiood süttib andes sellega märku, et olete sisestanud õige 
PIN-koodi ja hooldusvõti on identifitseeritud.

JUHTPULTIDE KODEERIMINE
10. Kontrollige üle, kas juhtpultide valgusdiood põleb. Kui puldil olev valgusdiood on jõudnud kustuda, siis vajutage juhtpuldi nuppu 

A mille peale puldi valgusdiood süttib ja jääb ühtlaselt põlema.
11.Vajutage juhtpuldi nuppu A ning veenduge, et samaaegselt juhtpuldi valgusdiood vilgub ning alarmsüs-

teemi valgusdiood kustub umbes sekundiks. 
12.Korrake teiste juhtpultidega punktis 10 kirjeldatud tegevust.
13.Lülitage süütevool välja.
Lisatud juhtpuldid on salvestatud süsteemi mällu.

Maaletooja: ProTeam OÜ, Männiku tee 104, 11216 Tallinn, tel: 672 6308, proteam@proteam.ee

PIN: 2341 sisestamise näidis:


