
COBRA GLOBE 3100 JA 3900 ALARMSÜSTEEMID
JUHTPULTIDE LISAMINE

Cobra Globe alarmsüsteemil on standardvarustuses  2 muutuva  Cobra Dynamic Code II -koodiga 
juhtpulti (mudel 7777), kuid 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.
Juhtpultide lisamiseks on turvalisuse pärast vaja alarmi PIN-koodi. Juhtpultide lisamiseks tuleb 
kõigepealt siseneda programmeerimisreshiimi. Programmeerimisreshiimi sisenemiseks on kaks 
eri viisi.

Programmeerimisreshiimi sisenemine kasutades juhtpulti:
1. Lülitage vajaduse korral alarmsüsteem juhtpuldiga välja.
2. Avage auto uks ja kapott ning jätke need avatuks.
3. Lülitage sisse auto süütevool.
4. Vajutage juhtpuldi nuppu A umbes 3 sekundit kuni auto ohutuled vilguvad korra ja nupuvajutuse 

ajal süttinud hoolduspaneeli valgusdiood hakkab vilkuma.
5. Sisestage hoolduspaneeli nupuga PIN-kood (algne PIN-kood 1111 ).

Vajutage nuppu nii mitu 
korda kui suur on PIN-koodi 
esimene  number

Igal vajutusel tu-
luke vilgatab

Tuluke süttib
sekundiks

Kohe tule kustudes si-
sestage järgmine 
PIN- koodi number

1 sek

Peale neljanda PIN-koo-
di  numbri sisestamist

PIN KOODI 
SISESTA-

MINE OK

6. Peale neljanda PIN-koodi numbri sisestamist süttivad ohutuled kolmeks sekundiks andes sel-
lega märku, et olete sisenenud programmeerimisreshiimi. Võite alustada juhtpultide lisamist.

Programmeerimisreshiimi sisenemine kui kõik juhtpuldid on kadunud: 
1. Lülitage vajaduse korral alarmsüsteem PIN-koodiga välja.
2. Katkestage alarmsüsteemi toide näiteks võttes lahti juhtploki pistik või eemaldades alarmsüs-

teemi toitejuhtme kaitse.
3. Avage auto uks ja kapott ja jätke need avatuks.
4. Lülitage sisse auto süütevool.
5. Ühendage alarmsüsteemi toide tagasi.
6. Sisestage hoolduspaneeli nupuga PIN-kood (vt ptk 6.2).
7. Peale neljanda PIN-koodi numbri sisestamist kolme sekundi pärast süttib hoolduspaneeli val-

gusdiood andes sellega märku, et olete sisenenud programmeerimisreshiimi. Võite alustada 
juhtpultide lisamist.

Juhtpultide lisamine:
A. Pange valmis kõik juhtpuldid, mida Te süsteemi soovite lisada.
B. Vajutage juhtpuldi mõlemaid nuppe samaaegselt kuni juhtpuldil asuv valgusdiood kustub, see 

võtab aega umbes 10 sek aga uutel pultidel võib minna ka 30 sek,
C. Vabastage mõlemad nupud, juhtpuldi valgusdiood süttib ja jääb põlema.
D. Vajutage juhtpuldi nuppu A ning veenduge, et samaaegselt juhtpuldi valgusdiood vilgub ning 

hoolduspaneelil olev valgusdiood kustub umbes sekundiks. 

Kustub10 - 30 sek Kustub~ 2 sek
Pange 

valmis kõik 
juhtpuldid

A         B                                   C          D

E. Korrake punktides B, C ja D kirjeldatud tegevust kõikide süsteemi lisatavate juhtpultidega.
F. Juhtpultide lisamise lõpetamiseks keerake süütevool välja. Kui katkestate programmeerimis-

protseduuri enam kui 30. sekundiks, lõpetab alarmsüsteem programmeerimise automaatselt.  
 Programmeerimise lõpetamisest annab süsteem märku süüdates 3. sekundiks ohutuled- lisatud 

juhtpuldid on salvestatud süsteemi mällu.

NB! Kui PIN-koodi ei tea aga on olemas töötav juhtpult siis sisesta uus PIN-kood nii: 

Vajutage nuppu nii mitu korda kui 
suur on uue PIN-koodi esimene  
number

Tuluke süttib
sekundiks

1 sek

P e a l e  n e l j a n d a 
PIN-koodi  numbri 
sisestamist

ALARM 
VÄLJA-

LÜLITATUD

Igal vajutusel tu-
luke vilgatab

Sisestage järg-mine 
PIN- koodi number

Hoidke puldi nuppu A ja paneeli 
nuppu üheaegselt all kuni ohutuled 
vilguvad 1 kord.

Keerake süüde 
välja

Sisestage uus 
PIN-kood teis-
tkordselt 

Tuluke süttib
sekundiks

Igal vajutusel tu-
luke vilgatab

P e a l e  n e l j a n d a 
PIN-koodi  numbri 
sisestamist...

Sisestage järg-mine 
PIN- koodi number

... süttivad 3. sek. ohutuled ning seejärel 
hoolduspaneeli tuluke- uus PIN-kood on 
salvestatud.

ON    OFF

1 sek

Avage auto uksKeerake süüde 
sisse

OFF    ON
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