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PAIGALDAJALE

- Cobra  Globe alarmsüsteem on ettenähtud paigaldamiseks 12 voldise negatiivse
maandusega elektrisüsteemiga autodele.

- Enne paigaldamist loe kasutamis- ja paigaldusjuhendid läbi ja järgi neid hoolikalt.
- Alarmsüsteemi tohib paigaldada vaid vastava koolituse saanud isik.
- Alarmsüsteemi valmistaja ja maaletooja ei vastuta paigaldusjuhisele mittevastavast

paigaldusest tulenenud alarmsüsteemi vigade ja tegevushäirete eest.
- Alarmsüsteemi garantiitingimused leiad kasutamisjuhendist.
- Alarmsüsteemi kasutamisjuhendi tagalehel asuv garantii- ja paigaldustunnistus tuleb

täita hoolikalt, muidu seadme garantii ei kehti.
- Küsimuste korral alarmsüsteemi paigaldamisel pöördu seadme maaletooja AlfaLine

OÜ poole telefonidel (0) 6 726 308 või (050) 31713.

Alarmi paigaldamise ajaks ühenda lahti autoaku
miinusklemm kuid enne seda kontrolli, et
voolukatkestus ei kustutaks auto seadmete  ega
lisavarustuse mälu.

AIRBAG´iga varustatud autodel juhindu alati auto
valmistajatehase juhistest elektrilise lisavarustuse
paigaldamisel.

TÄHELEPANU!
Cobra Globe alarmsüsteem vastab Euroopa Ühenduse CE direktiividele

ainult siis kui summer ei ole sisselülitatud.

3. Uste lukustus alarmi uuestiaktiviseerumisel
Aktiviseerides selle funktsiooni, lukustatakse alarmi uuestiaktiviseerumisel ka auto
uksed.

4. Automaatne uste lukustus
See funktsioon lukustab auto liikumahakkamisel kindlal kiirusel  auto ukselukud
ning avab need süütevoolu väljakeeramisel.

5. Automaatse ustelukustuse viis
Vali ustelukustuse viisiks kiirus. Siis lukustatakse auto uste lukud, kui auto saavutab
kiiruse, mis vastab kiirussignaali sagedusele 14 Hz (2 - 20 km/h).

Tähelepanu! Ära vali ustelukustuse viisiks aega, kuna siis lukustuvad ukselukud 20
sekundi pärast  peale süütevoolu sisselülitamist ja sellega tekib oht, et kedagi ei ole
uste lukustamise hetkel autos.

6. Kasutaja identifitseerimine
Kui see funktsioon on sisselülitatud, peab 10 sekundi jooksul peale auto käivitamist
sisestama PIN koodi kaks esimest numbrit. Kui PIN koodi ei sisestata, järgneb 4
minuti pärast alarmeerimine ning alarmi saab väljalülitada vaid PIN koodiga. Loe
täpsemalt kasutamisjuhendist.

7. Röövimisvastane funktsioon
Kui see funktsioon on sisselülitatud ning sisselülitatud süütevoolu korral vajutada
juhtpuldi nuppu B, aktiviseerub röövimisvastane funktsioon millest annab märku
hoolduspaneelil vilkuv valgusdiood.
Ilma teistkordse juhtpuldi nupu B vajutusega toimingut deaktiviseerimata põhjustab
auto ukse avamine 4 minuti pärast alarmeerimise ning alarmi saab väljalülitada vaid
PIN koodiga. Loe toimingust täpsemalt kasutamisjuhendist.

8. Mootori seiskamine röövimise katsel
Seiskab auto mootori kui aktiviseerub röövimisvastane funktsioon või kui omanikku
ei identifitseerita. Kui kasutad seda funktsiooni, ühenda auto kiirussignaali juhe ning
tee käivitustakistus kütusepumba ahelasse. Loe toimingust täpsemalt
kasutamisjuhendist.

Sireenireshiim

Kuna mudelitel 3193 ja 3196 on erinev sireeni juhtimine, on ka nende programmeerimine
erinev.

A. Mudel 3196- ilma sireenita:
2. Vali sireeni juhtpingeks 12V, DATA on ettenähtud spetsiaalsireeni juhtimiseks.
3. Auto helisignaali tohib juhtida vaid katkendliku juhtimpulsiga.

Tähelepanu! Kui aktiviseerid sireeni juhtpingeks DATA, asendub A tabeli 3. toiming B
tabeli toimingutega 3, 4, 5 ja 6.

B. Mudel 3193- sireen standardvarustuses:
Mudelil 3193 on sireeni heligeneraator juhtplokis ning sireenis on vaid kõlar. Juhtplokk
programmeeritakse sõltuvalt sellele ühendatud sireenist. Kasutades
standardvarustuses olevat sireeni, ei ole tehaseprogrammeeringut vaja muuta.
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5.  Alarmsüsteemi tehnilised andmed Tagaleht

1. KOMPLEKT SISALDAB

Alarmi juhtplokk 1 tk
Sireen 1 tk  (Ainult mudelil 3193!)
Juhtpuldid 2 tk
Hoolduspaneel 1 tk
Valgusdiood 1 tk  (Ainult mudelil 3193!)
Ultraheliandurid 2 tk  (Ainult mudelil 3193!)
Peajuhtmekomplekt 1 tk
Kapotilüliti juhe 1 tk
Lisasireeni juhtmepaar 1 tk  (Ainult mudelil 3196!)
Paigaldustarvikud 1 kompl
Kasutamisjuhend 1 tk

4.4 PROGRAMMEERITAVATE TOIMINGUTE ISELOOMUSTUS

Summerireshiimi toimingud

Mudelil 3196 reguleeritakse summeri helitugevust muutes pinget lisasireeni juhtimise
puna/valges juhtmes.

Lisatoimingute reshiimi toimingud

1,2 Kesklukustus 1 ja 2
Kesklukustuse avamise ja sulgemissignaalide pikkuste valik. Vaata ka ptk 3.4,
Kesklukustuse juhtimine. Signaalide pikkused on toodud tabelis lk 17.

3. Comfort-toimingu juhtimine juhtpuldist
Alarmi sisselülitades on keskuslukustuse sulgemissignaal nii pikk,  kui kaua hoitakse
juhtpuldi nuppu A sisselülitatuna. Vaata ka ptk 3.4, Kesklukustuse juhtimine.

4. Lahtise ukse hoitus
Kui alarmi sisselülitades jääb mõni auto ustest või luukidest avatuks, annab süsteem
sisselülitades sellest märku viiekordse suunatulede vilkumisega.

5. Märguanne suunatuledega
Kui suunatulede märguanne on väljalülitatud, annab alarm suunatuledega märku
ainult alarmeerimise ajal, mitte aga alarmi sisse ja välja lülitades.

6. Alarmi automaatne aktiviseerumine
Alarm lülitub 2 minuti pärast peale süütevoolu väljakeeramist ning sellele järgnenud
ukse sulgemist ise automaatselt sisse, valgusdiood süttib kuid kesklukustust ei
lukustata.

7. Käivitustakistuse automaatne aktiviseerumine
Käivitustakistus lülitub 4 minuti pärast peale süütevoolu väljakeeramist  automaatselt
sisse.

8. Käivitustakistuse alarm
Käivitustakistuse automaatse aktiviseerumise lisatoiming, mis aktiviseerib
alarmeerimise, kui automaatselt aktiviseerunud käivitustakistuse korral keeratakse
sisse süütevool.

Turvatoimingute reshiimi toimingud

1. Käivitustakistuse uuestiaktiviseerumine
Kui süsteem lülitatakse kaugjuhtimispuldist välja ning 255 sekundi jooksul süütevoolu
sisse ei lülitata, aktiviseerub käivitustakistus automaatselt.

2. Alarmi uuestiaktiviseerumine
Kui süsteem lülitatakse kaugjuhtimispuldist välja ning süütevoolu sisse ei lülitata,
aktiviseerub alarmsüsteem 255 sekundi möödumisel kuid auto uksi ei lukustata.
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2. ALARMSÜSTEEMI KOMPONENTIDE PAIGALDUS

2.1 ÜLDIST
Paigaldatud turvaseade ning selle komponendid ei tohi segada sõiduki ega selle osade
tööd. Nähtavale kohale paigaldatavad turvaseadme komponendid ei tohi häirivalt erineda
sõidukist ega selle osadest. Alarmsüsteemi komponendid peavad olema kinnitatud
sõiduki või selle liikumatute osade külge.

2.2 ALARMI JUHTPLOKK
Paigalda alarmi juhtplokk auto salongi, soovitavalt
armatuurlaua alla, raskesti ligipääsetavasse kohta
kus juhtplokk oleks  kaitstud vee, liigniiskuse ja liigse
kuumuse eest.
Kinnita juhtplokk paigalduskomplekti kuuluva
takjateibiga.

2.3 SIREEN

Mudel 3193
Paigalda komplekti kuuluv sireen mootoriruumi
kohta, kus sireen oleks kaitstud vee eest ning kust
teda ei oleks kerge leida.
Paigalda  sireen metallpinnale mis  tagab sireeni
alarmeerides kuumeneva magneti parima jahutuse.
Puuri shablooni kasutades kaks 3 mm ava ning
kinnita sireen komplekti kuuluvate plekikruvidega.
Vii sireeni juhtmed koos kapotilüliti juhtmega
juhtplokini. Suru sireeni juhtmetele kinnitatud
juhtmeotsikud peaühendusskeemil näidatud viisil
juhtploki pistiku pesadesse 14 ja 15.

Mudel 3196
Ühenda eraldi asuvas juhtmekomplektis olevad
sireeni punane ja punane/valge juhe juhtima alla
3A voolutarbega lisasireeni või auto algupärast
helisignaali.
Kui sireeni voolutarve on üle 3A, tuleb sireeni juhtida
kõrvaloleval joonisel näidatud viisil ühendatud
lisareleega. Ühenda juhtmete juhtmeotsikutega
pooled peaühendusskeemil näidatud viisil juhtploki
pistikuga, punane/valge juhe klemmiga 14 ja
punane klemmiga15.
Sireeni programmeerimine on toodud peatükis 4.3
ja 4.4.  Auto algupärast helisignaali võib juhtida ainult
katkendliku juhtimpulsiga.

3mm

Metall-
pind

+/- -/+

30 85 8687

Lisa-
relee

Lisasireen
>3A

Punane/
valge

Punane

Toiming Vol + Vol -

SUMMERI HELITUGEVUSE REG ULEERIMINE

Vilgutuste   
arv

Toiming Aeglased 
vilgatused

Kiired 
vilgatused

1 KÄIVITUSTAKISTUSE UUESTIAKTIVISEERUMINE SEES VÄLJAS
2 ALARMSÜSTEEMI UUESTIAKTIVISEERUMINE SEES VÄLJAS
3 USTE LUKUSTAMINE ALARMI UUESTIAKTIVISEERUMISEL SEES VÄLJAS
4 AUTOMAATNE USTE LUKUSTUS SEES VÄLJAS
5 AUTOMAATSE USTE LUKUSTUSE VIIS AEG* KIIRUS
6 KASUTAJA IDENTIFITSEERIMINE SEES VÄLJAS
7 RÖÖVIMISVASTANE TOIMING SEES VÄLJAS
8 MOOTORI SEISKAMINE RÖÖVIMISE KATSEL SEES VÄLJAS

AEG* �

Vilgutuste   
arv

Sireeni juhtsignaali tüüp sõltuvalt alarmi mudelist Aeglased 
vilgatused

Kiires 
vilgatused

A: Mudel 3196- ilma sireenita
1 EI OLE KASUTUSES - -
2 SIREENI JUHTSIGNAALI PINGE  12V DATA
3 12V JUHTSIGNAALI TÜÜP PIDEV KATKENDLIK

B: Mudel 3193- sireen standardvarustuses
1 EI OLE KASUTUSES - -
3 PIDEVA IMPULSIGA ÜHEHÄÄLSE SIRENI JUHTIMINE SEES VÄLJAS
4 KATKENDLIKU IMPULSIGA ÜHEHÄÄLSE SIREENI JUHTIMINE SEES VÄLJAS
5 KAHEHÄÄLSE SIREENI JUHTIMINE SEES VÄLJAS
6 VAHELDUVAHÄÄLSE SIREENI JUHTIMINE (standardvarustus) SEES VÄLJAS

- Ära lülita sisse, loe lähemalt leheküljelt 18.

- Tehaseprogrammeering

X 4

X 3

Sireenireshiim

Turvatoimingute reshiim

X 2Lisatoimingute reshiim

X 1Summerireshiim

3 16

Vilgutuste Toiming Aeglased Kiired

arv Kesklukustuse juhtimpulsside pikkused vilgatused vilgatused
Av. 1 sek 
Luk. 1 sek

Av. 6 sek 
Luk. 6 sek

Av. 1 sek 
Luk. 24 sek

1 KESKLUKUSTUS 1 VÄLJAS VÄLJAS SEES SEES VÄLJAS
2 KESKLUKUSTUS 2 VÄLJAS SEES SEES SEES VÄLJAS
3 COMFORT-TOIMINGU JUHTIMINE JUHTPULDIST SEES VÄLJAS
4 LAHTISE UKSE HOIATUS SEES VÄLJAS
5 MÄRGUANNE SUUNATULEDEGA SEES VÄLJAS
6 ALARMSÜSTEEMI AUTOMAATNE AKTIVISEERUMINE SEES VÄLJAS
7 KÄIVITUSTAKISTUSE AUTOMAATNE AKTIVISEERUMINE SEES VÄLJAS
8 KÄIVITUSTAKISTUSE ALARM SEES VÄLJAS
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2.4 ANTENN
Antenni ei tohi lühemaks lõigata ning ühendada
teiste juhtmete ega auto keredetailide külge. Antenn
peab olema vähemalt 20 mm kaugusel auto kerest
ja muudest metalldetailidest.
Ühenda antenn juhtploki pistikuga Y.

2.5 HOOLDUSPANEEL
Paigalda hoolduspaneel armatuurlauale kohta kus
paneelil asuv valgusdiood oleks nähtav ning paneeli
nuppu oleks mugav vajutada. Paigalda paneel nii,
et selle nuppu vajutades oleks valgusdiood nähtav.
Puuri paneeli paigalduskohta 10mm  ava ning suru
paneel avasse. Vii hoolduspaneeli juhe juhtplokini
ja ühenda pistikuga LED.

2.6 KAPOTILÜLITI
Kasuta komplektis olevat lülitit ning paigalda see
nii, et suletud kapott lükkab lüliti nuppu vähemalt 5
mm  alla. Veendu, et lüliti nupp ei toetuks vastu
kapoti heliisolatsiooni.
Paigalda peajuhtmekomplektist eraldi olevale
kapotilüliti juhtmele juhtmeotsik ja liida see lülitiga.
Kui kinnituskruvi ei maanda lülitit, maanda lüliti teine
klemm.
Vii kapotilüliti juhe koos sireeni juhtmega juhtplokini
ja suru juhtmeotsik  juhtploki pistiku pesasse 12.
Peale paigaldust määri lülitit kaitsmaks seda rooste
eest.

2.7 UKSE- JA PAKIRUUMILUUGI LÜLITID
Uste ja luukide avamisele reageerivad lülitid peavad
olema sõiduki igal uksel ja luugil väljaarvatud uksel
või luugil, mille avamine eeldab enne teise ukse või
luugi avamist.  Reeglina saab kasutada
originaallüliteid kuid kui neid ei ole, tuleb ustele ja/
või pakiruumi luugile see paigaldada järgides
kapotilüliti paigaldusjuhendis toodud soovitusi.
Kui ukste ja pakiruumi luugi lülitid on eri ahelates,
ühenda need pildil näidatud viisil dioodidega.

10mm

3mm
13mm

PROGRAMMEERIMISRESHIIMI SISENEMINE

JÄRGMISESSE RESHIIMI MINEK TOIMINGU VAHETUS

TOIMINGU SISSE/VÄLJALÜLITAMINE LÕPETAMINE
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Antenn

Hooldus-
paneel

Must

12

Kapoti-
lüliti

Sinine/
roosa
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2.8 ULTRAHELIANDURID
Ainult mudel 3193!

Paigalda ultraheliandurid võimaluse korral keskmiste
uksepostide ülaserva, vasakpoolne andur suunaga
esiklaasi keskosa  poole, parempoolne suunaga
tagaklaasi keskosa poole.
Keskmiste uksepostide ülaserv on võrreldes teiste
paigalduskohtadega valehäirekindlam, samuti on nii
salongi tagaosa valve efektiivsem.
Andurid võib paigaldada ka esiakna külgpostide või
selle polsterduse külge, soovitavalt külgposti
alaserva suunaga tagaklaasi keskosa poole.
Kinnita anduri kinnitusjalg komplektis oleva kruviga
või kasutades kinnituskeelt. Veendu, et auto detailid
ei jääks anduritele ette.
Ühenda punase rõnga ja T tähega markeeritud
anduri pistik juhtploki pistikuga TX ning valge rõnga
ning R tähega markeeritud pistik juhploki pistikuga
RX. Andurid ei vaja reguleerimist.

2.9 KLAASIPURUSTUSANDUR
Lisavarustus mudelile 3193!

Paigalda klaasipurustusandur võimalikult auto
kesktelje lähedale, suunaga tagaklaasi poole. Puuri
anduri paigalduskohta 13mm diameetriga ava ja
suru andur avasse.
Ühenda klaasipurustusanduri pistik juhtploki
pistikuga RX. Kui kasutatakse ka ultraheliandureid,
ühenda klaasipurustusanduri vaba pistikuga valge
rõnga ning R tähega markeeritud ultrahelianduri
pistik. Andur ei vaja reguleerimist.

2.10 LISASEADMED
Alarmsüsteemile saab lisada tuuleklaasile
kinnitatava valgusdioodi (mudelil3193
standardvarustuses), lisaandureid ja -mooduleid.
Valgusdioodi ja lisaandurite “+” toide võetakse alarmi
punase juhtme kaitsme tagant, “-” toide
alarmsüsteemi pruunist juhtmest.
Andurite häiresignaali juhe ühendatakse alarmi
must/roosa või halli juhtmega, mõlema juhtmega
võib ühendada rohkem kui ühe anduri.
Lisamoodulid paigalda vastavalt nende
paigaldusjuhendile.
Tähelepanu! Andureid ajutiselt väljalülitades (vt
kasutusjuhend ptk 3.5) lülitatakse esmalt välja
ultraheliandurid (3193) ja halli juhtmega ühendatud
andur, seejärel must/roosa juhtmega ühendatud
andur.

R valge

T punane

4.3 TOIMINGUTE PROGRAMMEERIMINE

Programmeerimisreshiimid
Programmeeritavad toimingud on jagatud nelja  reshiimi: summeri-, lisatoimingute-,
turvatoimingute- ja sireenireshiim. Reshiimides programmeeritavad toimingud leiad lk
16 olevatest tabelitest, toimingute iseloomustuse peatükist 4.4.

Programmeerimisreshiimi sisenemine
Programeerimisreshiimi sisenemiseks toimi nii (vaata ka joonis lk 15):
- kontrolli, et alarmsüsteem oleks väljalülitatud,
- ava auto kapott ja uks ning jäta need avatuks,
- lülita sisse süütevool, kui kasutaja identifitseerimise toiming on sisselülitatud, sisesta

10 sekundi jooksul PIN-koodi kaks esimest numbrit,
- vajuta juhtpuldi nuppu A  mille peale hoolduspaneelil olev valgusdiood süttib ning

umbes 3 sekundi pärast   antakse ohutulede ühekordse vilkumisega märku, et oled
sisenenud programmeerimisreshiimi esimesse,  summerireshiimi.

Järgmisesse reshiimi minek
Järgmisesse reshiimi siirdumiseks tuleb süütevool keerata välja ja sisse tagasi. Süsteem
annab uude reshiimi siirdumisest märku vilgutades  ohutulede reshiimi koodi.  Reshiimi
koodi vilgutamist korratakse iga 10 sekundi tagant  tuletamaks meelde, millises reshiimis
viibid. Eri reshiimide järjekord ning auto ohutuledega vilgutatavad koodid on:
1. Summerireshiimi- ühekordne vilkumine,
2. Lisatoimingute reshiimi- kahekordne vilkumine,
3. Turvatoimingute reshiim- kolmekordne  vilkumine,
4. Sireenireshiim- neljakordene  vilkumine.

Toimingute sisse- ja väljalülitamine summerireshiimis:
- summeri helitugevuse tõstmiseks vajuta juhtpuldi nuppu A,
- summeri helitugevuse vähendamiseks vajuta juhtpuldi nuppu B.
Igale nupuvajutusele regeerib süsteem programmeeringule vastava summeriheliga.
Minimaalne summeri helitugevus on väljalülitatud summer.

Toimingute sisse- ja väljalülitamine lisa- ja turvatoimingute ning sireenireshiimis:
Hoolduspaneelil asuv valgusdiood annab reshiimis viibides vilgutuste sarjaga märku,
millise toimingu  programmeerimise valikus oled. Eri toimingutele vastavad vilgutuste
arvud on toodud tabelis lk 16.
Valgusdioodi vilkumise kiirus näitab, kas toiming on sisse- või väljalülitatud :
- toimingu  koodi vigutatakse kiiresti: toiming on väljalülitatud,
- toimingu koodi vilgutatakse aeglaselt: toiming on sisselülitatud.
Olles toimingu valikus tuleb:
- toimingu sisse- või väljalülitamiseks: vajuta juhtpuldi nuppu B,
- järgmise toimingu valikusse siirdumiseks: vajuta juhtpuldi nuppu A.
Reshiimi viimase toimingu valikust siirdutakse tagasi esimese toimingu valikusse.

Programmeerimise lõpetamine
Programmeerimise lõpetab auto kapotti sulgemine või süütevoolu väljakeeramine olles
sireenireshiimis. Programmeerimise lõpetamisest annab süsteem märku süüdates
kolmeks sekundiks auto ohutuled, samas on ka tehtud muudatused salvestunud
süsteemi mällu.

5 14
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3. JUHTMETE ÜHENDAMINE

3.1 ÜLDIST
Turvaseadmete juhtmete ühendamisel sõiduki elektrisüsteemiga tohib kasutada jootmist
või spetsiaalseid ühendatavate juhtmete diameetrile ning ühendusviisile vastavaid
juhtmeotsikuid ja pistikuid. Nn. ”Scotch-Lock” (”vooluvargad”)  tüüpi juhtmeotsikute
kasutamine on keelatud. Juhtmete ühendamisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:
- Juhtmed peavad olema kinnitatud sõiduki algupärase juhmekomplekti või liikumatute

elementide külge nii, et nad ei erineks märgatavalt sõiduki algupärastest
juhtmekomplektidest ja elementidest.

- Ühenduskohad peavad sõiduvahendi normaalse ekspluateerimise juures
garanteerima turvaseadme tõrketeta tööks vajaliku kontakti ning vältima lühiühendusi.

- Juhtmed peab lühendama minimaalse vajaliku pikkuseni.
- Turvaseadme toite- ja maandusjuhet tohib kinnitada sõiduki aku klemmi külge,

spetsiaalselt sõiduki valmistajatehase poolt selleks ettenähtud klemmide külge või
juhtme külge, mis tuleb otse aku klemmilt, on turvaseadme voolutarbele vastava
diameetriga  ega oma aku klemmi ning turvaseadme toitejuhtme ühenduskoha vahel
voolutarbijaid ega seadmete kaitsmeid. Maandusjuhet võib kinnitada ka otse auto
kere külge.

- Käivitustakistusjuhtmeid tohib ühendada vaid jootes. Käivitustakistusjuhtmete
ühenduskoht peab olema võimalikult raskelt leitav ning ühenduskohast ei tohi olla
kergelt järeldatav, milliste juhtmete kokkuühendamisel saab käivitustakistust
ellimineerida.

- Katalüsaatoriga varustatud autodel tuleb katalüsaatori kahjustuste ärahoidmiseks
käivitustakistusjuhtmetega katkestada kütusepumba või selle juhtrelee juhtahel, selle
võimaluse puudumisel aga starteri tõmberelee juhtahel.

- Enne juhtmete ühendamist kontrolli, et voolutarve neis ei ületaks lubatut. Lubatud
maksimaalsed voolutarbed on toodud peatükis 3.2. Kui lubatud voolutarvet ei ole
toodud, ei sõltu selle juhtme voolutarve paigaldusjuhendijärgse paigalduse korral
ühenduskohast.

- Toitejuhtmete kaitsmed tuleb paigaldada võimalikult juhtme ühenduskoha lähedale.
Läbi kaitsme ühendatavad juhtmed ning nendele paigaldatavate kaitsmete amperaash
on toodud peatükis 3.2.

4. SÜSTEEMI PROGRAMMEERIMINE

4.1 ÜLDIST
Cobra Globe alarmsüsteemide mitmed toimingud on programmeeritavad, samuti on
programmeerimisreshiimis võimalik lisada uusi juhtpulte. Programmeerimiseks on vajalik
süsteemi juhtiv juhtpult, süütevõti ning kui kõik juhtpuldid on kadunud ka PIN-kood.

4.2 JUHTPULTIDE LISAMINE
Cobra Globe alarmsüsteemiga saab liita kuni 4 juhtpulti.  Kõik juhtpuldid tuleb süsteemi
liita samaaegselt kuna iga juhtpultide lisamine kustutab endised süsteemi juhtivad
juhtpuldid mälust.

Programmeerimisreshiimi sisenemine kasutades juhtpulti:
1. Lülita vajaduse korral alarmsüsteem juhtpuldiga välja.
2. Ava auto uks ja kapott ning jäta need avatuks.
3. Lülita sisse auto süütevool.
4. Vajuta juhtpuldi nuppu A umbes 3 sekundit kuni auto ohutuled vilguvad korra ja

nupuvajutuse ajal süttinud hoolduspaneeli valgusdiood hakkab vilkuma.
5. Sisesta hoolduspaneeli nupuga PIN-kood (vt Kasutamisjuhend, ptk 6.2).
6. Peale neljanda PIN-koodi numbri sisestamist süttivad ohutuled kolmeks sekundiks

andes sellega märku, et oled sisenenud programmeerimisreshiimi. Võid alustada
juhtpultide lisamist.

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

alarmsüsteemi toitejuhtme kaitse.
3. Ava auto uks ja kapott ja jäta need avatuks.
4. Lülita sisse auto süütevool.
5. Ühenda  alarmsüsteemi toide tagasi.
6. Sisesta hoolduspaneeli nupuga PIN-kood (vt Kasutamisjuhend, ptk 6.2).
7. Peale neljanda PIN-koodi numbri sisestamist kolme sekundi pärast süttib

hoolduspaneeli valgusdiood andes sellega märku, et oled sisenenud
programmeerimisreshiimi. Võid  alustada juhtpultide lisamist.

Juhtpultide lisamine:
A. Pane valmis kõik juhtpuldid, mida soovid süsteemi lisada.
B. Vajuta juhtpuldi mõlemaid nuppe samaaegselt (~10 sek), kuni juhtpuldil asuv

valgusdiood kustub.
C. Vabasta mõlemad nupud, juhtpuldi valgusdiood süttib ja jääb põlema.
D. Vajuta juhtpuldi nuppu A ning veendu, et samaaegselt juhtpuldi valgusdiood vilgub

ning hoolduspaneelil olev valgusdiood kustub umbes sekundiks.
E. Korda punktides B, C ja D kirjeldatud tegevust kõikide süsteemi lisatavate

juhtpultidega.
F. Juhtpultide lisamise lõpetamiseks keera süütevool vä l ja. Kui katkestad

programmeerimise enam kui 30. sekundiks, lõpetab alarmsüsteem programmeerimise
automaatselt.  Programmeerimise lõpetamisest annab süsteem märku süüdates 3.
sekundiks ohutuled- lisatud juhtpuldid on salvestatud süsteemi mällu.
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SKEEM D: Pneumojuhtimisega kesklukustus ( MB, Audi)

SKEEM E: Ühe juhtmega juhitav kesklukustus
Skeem E1: avamine- miinus, lukustus- katkestus.

Skeem E2: avamine- katkestus, lukustus- miinus.

SKEEM F: Nn ameerika tüüpi kesklukustus

3.2 ÜHENDUSJUHISED

Alarmsüsteemi peajuhtmekomplekti juhtmed
PUNANE Süsteemi positiivne toide (+30).

Ühenda läbi 15A kaitsme aku “+” klemmiga, või jootes otse
aku “+” klemmilt tuleva juhtmega.

MUST Süsteemi maandus.
Ühenda aku “-” klemmiga, spetsiaalse maandusklemmiga või
maanda hoolikalt.

ROHELINE/PUNANE Süütevoolu juhe (+15).
Ühenda läbi 3A kaitsme süütevoolu juhtmega.  Veendu, et
juhtmes on vool ka mootorit käivitades.

SININE/ROOSA Uste lüliti.
Ühenda auto uste ja pakiruumi avamisel maandatava
juhtmega. Kui juhtmed on eraldi ahelates, eralda ahelad
dioodidega (vt ptk 2.7).
Ära ühenda juhet kapotilülitiga!

ROHELINE (2tk) Käivitustakistus (Max 12A).
Katkesta mootori käivitamiseks vajalik “+” või “-”  vooluga
elektriahel ning ühenda jootes katkestatud juhtmete otstega.
Aktiviseerides toimingu “Mootori seiskamine röövimise katsel”
ühenda käivitustakistus mootori kütusepumba ahelasse.

KOLLANE (2tk) Suunatulede juhtahel.
Ühenda üks kollane juhe  suunatulede lülitist paremoolsetele
ja teine  vasakpoolsetele suunatuledele mineva juhtmega.
Alarm juhib suunatulesid positiivse (+) vooluga.

ROOSA/MUST Lisaanduri häiresignaali sisend 1 ja
auto kiirussignaal (vajaduse korral).
Ühendatakse nii lisaanduri  maandatava häiresignaali
väljundiga kui auto kiirussignaali juhtmega. Auto kiirussignaali
on vaja vaid kui aktiviseeritakse uste automaatlukustus ja/või
toiming  “Mootori seiskamine röövimise katsel”.
Auto kiirussignaali juhtme kindlakstegemisel keera süüde
sisse,  tõsta üks vedavatest ratastest üles, aja seda käega
ringi ja mõõda testriga juhtmes “-” voolu. Kui juhe on õige,
tekivad juhtmes ratta pöörlemiskiirusest sõltuva sagedusega
negatiivse voolu impulsid.
Kui autol on induktiiv-kiirusandur, saab kiirussignaali juhet
kindlaks määrata vaid mõõtes auto sõidu ajal oletatavas
juhtmes  vahelduvvoolu või sagedust.  Kiirussignaali juhtmes
olev pinge või sagedus peab sõltuma auto kiirusest.
Alarmeerimismälu (kasutamisjuhend ptk 3.7) annab roosa/
musta juhtme kaudu saadud häiresignaalist märku 5 vilgutuse
sarjaga.
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3.4 KESKLUKUSTUSE JUHTIMINE
Avamis ja lukustussignaali pikkus on algselt 1 sek. Kui juhid skeemi D järgi ühendatud
pneumojuhtimisega kesklukustust, programmeeri vastavalt peatükis  4.3 toodud
juhendile juhtsignaalide pikkuseks 6 sek.
Kui autol on pika kesklukustuse sulgemissignaaliga juhitav Comfort- toiming ning  “Com-
fort-toimingu juhtimine juhtpuldist” sisselülitatud, sulguvad alarmi sisselülitades
aknaklaasid ja katuseluuk nii kaua, kui kaua hoitakse juhtpuldi nuppu A sisselülitatuna.
Kui vabastada juhtpuldi nupp, katkeb ka akende ja katuseluugi sulgumine.
Kui tahetakse, et aknaklaasid ja katuseluuk sulguksid peale alarmi sisselülitamist
automaatselt,  programmeeri kesklukustuse sulgemissignaali pikkuseks 24 sek.
Kesklukustuse toitejuhtmetele paigalda 7,5A kaitsmed.

3.5 KESKLUKUSTUSE ÜHENDUSSKEEMID
SKEEM A: Pluss-juhitav kesklukustus

SKEEM B: Miinus-juhitav kesklukustus

SKEEM C: Lisamootori ühendamine

HALL Lisaanduri häiresignaali sisend 2.
Ühendatakse lisaanduri  maandatava häiresignaali väljundiga
Andureid ajutiselt väljalülitades (vt kasutusjuhend ptk 3.5)
lülitatakse esmalt välja ultraheliandurid (3193) ja halli juhtmega
ühendatud andur, seejärel roosa/musta juhtmega ühendatud
andur.
Alarmeerimismälu (kasutamisjuhend ptk 3.7) annab halli
juhtme kaudu saadud häiresignaalist märku 2 vilgutuse
sarjaga.

PRUUN Lisaandurite või lisamoodulite juhtahel.
Alarmi sisselülitamisel maandatav juhe. Juhib lisaandureid
ja -mooduleid, samuti lisa-valgusdioodi.

VIOLETT, ORANSH, Kesklukustuse juhtimine, max 7,5A.
KOLLANE/MUST, Kesklukustuse ühendusskeemid vt ptk 3.4 ja 3.5,
HALL/MUST, juhtsignaalide pikkuse programmeerimine vt ptk 4.3 ja 4.4.
VIOLETT/VALGE, Violett/valgele ja oransh/valgele juhtmele paigalda 7,5A
ORANSH/VALGE. kaitsmed.

Eraldi ühejuhtmeline, juhtmerüüsiga varustatud juhtmekomplekt
MUST  12 Kapotilüliti.

Ühenda kapotile paigaldatud lisalüliti klemmiga, mis kapoti
avamisel maandatakse. Liida juhtmeotsik juhtploki pistiku
pesaga 12.

Eraldi kahejuhtmeline juhtmekomplekt, ainult mudelil 3196!
VALGE/PUNANE 14 Lisasireeni  juhtimine. Max koormus 3A.

Alarmsüsteemi alarmeerimise ajal on juhtmes  vastavalt
programmeeringule (vt ptk 4.3 ja 4.4) kas  pidev või katkendlik
negatiivne juhtimpulss. Pideva juhtimpulsiga juhitakse
lisasireeni, katkendlikuga auto algupärast helisignaali.
Üle 3A voolutarbega sireene juhitakse lisareleega (vt ptk 2.3).
Kui summer on sisselülitatud, on juhtmes samaaegselt
suunatulede märguandega negatiivne juhtimpulss mille pinge
sõltub summeri helitugevuse reguleeringust.
Punane/valge juhe ühendatakse juhtploki pistiku pesaga 14.

PUNANE 15 Lisasireeni juhtimine
Juhtmes on lisasireeni või lisasireeni juhtiva lisarelee
juhtimiseks vajalik pidev positiivne toide.
Punane juhe ühendatakse juhtploki pistiku pesaga 15.
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