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Tüüp Vilgu-
tus te
arv

K esk lukustuse
sulgem issignaali pikkus

(v iole tne juhe)

C om fort-funkts iooni
juhts ignaali pikkus
(pruun/va lge juhe)

Pinge-
langu
andur

A 1 1 sek nupu SEN D va ju tuse p ikkus SEES
B 2 1 sek 24 sek pea le sisse lü litu st SEES
C 3 24 sek 24 sek pea le sisse lü litu st SEES
D 4 nupu SEN D va ju tuse p ikkus nupu SEN D va ju tuse p ikkus SEES
E 5 1 sek nupu SEN D va jutuse pikkus VÄ LJA S
F 6 1 sek 24 sek pea le sisse lü litu st VÄLJAS
G 7 24 sek 24 sek pea le sisse lü litu st VÄLJAS
H 8 nupu SEN D va ju tuse p ikkus nupu SEN D va ju tuse p ikkus VÄLJAS

- Tehasep rog ram m eering

Cobra Bridge 7518 AC
Lisa Cobra Bridge paigaldusjuhendile

Programmeerimine
1. Sisesta PIN-kood.

Peale PIN-koodi sisestamist kee-
ra süüde sisse -> valgusdiood
süttib.

2. Vajuta juhtpuldi nuppu SEND kuni
valgusdiood kustub (ca 5 sek.) ja
seejärel vilgub üks kord 1 sek pik-
kuselt -> oled sisenenud
juhtimisreshiimi valikusse.

Juhtimisreshiimi tüüpide valik

3. Nüüd annab valgusdiood vilgutuste sarjaga märku, millises juhtimisrehiimi tüübi
valikus oled. Tüübile vastava vilgutuste arvu leiad tabelist.

Aktiivset tüübi koodi vilgutatakse
pikkade vilgatustega.
Järgmise tüübi valikuks vajuta
juhtpuldi nuppu 1.
Tüübi salvestamiseks vajuta juht-
puldi nuppu 4.

4. Järgmisesse reshiimi minekuks
lülita süütevool välja ja sisse ta-
gasi, valgusdiood vilgub kaks
korda -> oled sisenenud
funtsioonireshiimi.

5. Tüübist märkuandmine, tüübi valik ja salvestamine on sama mis juhtimisreshiimis.

6. Järgmisesse reshiimi minekuks lülita süütevool
välja ja sisse tagasi, valgusdiood vilgub kolm
korda -> oled sisenenud  summerireshiimi, kus
nupu 1 vajutus tõstab ja nupu 4 vajutus vähen-
dab summeri helitugevust.

7. Programmeerimise lõpetamiseks keera süüde välja.

Tüüp Vilgu-
tus te
arv

K ä iv itus tak is tus
e autom aa tne

ak tiv is eerum ine

A la rm süs teem i
a utom aatne

ak tiv ise erum ine

Lisa s iree ni või lisaka na li
juhtim ine (v a lge /punane juhe )

F1 1 SEES SEES p idev signa a l sireen ile
F2 2 SEES SEES ka tkend lik signa a l sireen ile
F3 3 SEES SEES 2 sek. juh tim pu lss
F4 4 SEES VÄLJAS p idev signa a l sireen ile
F5 5 SEES VÄLJAS ka tkend lik signa a l sireen ile
F6 6 SEES VÄLJAS 2 sek. juh tim pu lss
F7 7 VÄLJAS SEES p idev signa a l sireen ile
F8 8 VÄLJAS SEES ka tkend lik signa a l sireen ile
F9 9 VÄLJAS SEES 2 sek. juh tim pu lss

F10 10 VÄLJAS VÄLJAS p idev signa a l sireen ile
F11 11 VÄLJAS VÄLJAS ka tkend lik signa a l sireen ile
F12 12 VÄ LJA S VÄ LJA S 2 se k . juhtim pulss

- Teh asep rog ram m e ering

Funktsioonireshiimi tüüpide valik
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