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     Teknisk information 
 
 
 

KODNINGSPROCEDUR FÖR NYA FJÄRRKONTROLLER TILL COBRA 3190 
 
Om en fjärrkontroll är borttappad eller inte fungerar kan man ersätta den med denna procedur 
Om du åtminstone har en fungerande fjärrkontroll, gör så här: 
 
1. Deaktivera larmsystemet med en fungerande fjärrkontroll eller via nödbrytning. 
 (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
 
2. Öppna förardörren och motorhuven. (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
 
3. Slå PÅ tändningen. (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
 
4. Tryck in och håll knapp ‘A’ på fjärrkontrollen ända tills blinkers blinkar en gång. 
 (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
 
5. Mata in PIN-koden. 
 
6. Systemet går in i kodningsproceduren med ett långt blink på blinkers och lysdioden på 

nödbrytarpanelen lyser med fast sken för att visa att systemet är redo. 
 

7. Tryck på båda knapparna på den nya fjärrkontrollen som skall kodas till systemet. Fjärrkontrollens 
lysdiod kommer att börja blinka. Håll knapparna intryckta ända tills lysdioden släcks. 
 

8. Släpp knapparna och lysdioden kommer att lysa med fast sken. 
 
9. Tryck på knapp ‘A’ på fjärrkontrollen och se till att dess lysdiod blinkar och att lysdioden på 

nödbrytarknappen släcks för en sekund; blinkers skall också blinka för att bekräfta att den nya 
fjärrkontrollen har kodats till systemet. 
 

10. Repetera steg 7-8-9 för alla fjärrkontroller du vill lägga till. Alla övriga fungerande 
fjärrkontroller måste också omkodas till systemet. 
 

11. Om inga fler manövrer sker inom 30 sekunder kommer systemet automatiskt gå ur 
kodningsproceduren med ett långt blink på körriktningsvisarna. 
 

12. Slå AV tändningen, stäng förardörren och motorhuv för att gå ur kodningsproceduren. 
 
OBS! Om du inte har någon fungerande fjärrkontroll gör så här: 
 
A. Deaktivera systemet med PIN-koden. (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
B. Koppla bort enhetens strömförsörjning (dra ur kablaget). (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
C. Öppna en dörr och motorhuven. (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
D. Slå PÅ tändningen. (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
E. Återanslut strömförsörjningen. (Utför nästa punkt inom 7 sekunder) 
F. Mata in PIN-koden. 
G. Systemet bekräftar korrekt kod: nödbrytarpanelens lysdiod blinkar en gång. 
H. Efter 5 sekunder kommer lysdioden att lysa, du är nu i kodningsproceduren. 
I. Repetera steg 7-8-9 i kodningsproceduren för de fjärrkontroller du vill lägga till. 
J. Slå AV tändningen, stäng förardörren och motorhuv för att gå ur kodningsproceduren. 
 
OBS: När du går in i kodningsläget kommer alla existerande fjärrkontroller att raderas från 

systemet, så du måste omkoda alla fjärrkontroller för systemet. Systemet kan hantera maximalt 
fyra fjärrkontroller samtidigt. 
Om något går fel: Slå AV tändningen, stäng förardörren och motorhuv och vänta 30 sekunder. 


