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         Teknisk information 
 
 
 

MONTERINGSTIPS COBRA PARKMASTER 
 
1. Kontrollera materialet i stötfångaren! 
 Plast = OK 
 Metall = Risk för falsklarm från sensorn (Vi rekommenderar inte montering). 
 
2. Finns dragkrok monterad? 

I så fall måste placeringen av de 2 mittersta sensorerna vara minst 30cm från 
dragkroken på var sida. För att vara säker skall systemet kopplas upp innan hålen 
borras (se punkt 4 nedan). 

 
3. Kontrollera monteringshöjden och vinkeln! 
 Installationsmanualen anger de rekommenderade måtten för sensorns placering. 

- Om sensorn sitter för lågt eller pekar för mycket nedåt riskerar man att sensorn 
känner av markytan. 

- Om sensorn sitter för högt eller pekar för mycket uppåt riskerar man att sensorn 
inte känner av hinder bakom fordonet. 

Använd vinkeladapter (tillbehör) vid behov för att kompensera för ovanstående.  
 
4. Var noggrann vid installationen! 

Är man osäker på placeringen av sensorerna kan man tejpa fast dessa på 
stötfångaren och provköra backsensorn innan hålen borras i stötfångaren. 
Man kan inte lita på fabriksmarkeringar på baksidan av stötfångaren då dessa inte 
tar hänsyn till dragkrok eller eftermarknadssystem. 

 
5. Sensorerna kan lackeras. Tänk på att använda de medföljande lackeringsringarna 

som förhindrar att färgen tränger ned i den cirkulära skåran på sensorn. 
 Ta bort lackeringsringen när färgen torkat. 
 
6. Kalibrera backsensorn (gäller endast Cobra 259-356-358-359) 

Backsensorns känslighet måste kalibreras för bilmodellen: 
 Ställ bilen 50cm från en vägg.  
 Slå på tändningen och lägg i backen så att backlyset tänds. 
 2 st pip hörs från backsensorn. 
 Vänta tills ett långt pip hörs, kalibreringen är då klar  

(Det kan ta upp till 100 sek, men oftast cirka 10 sek.). 
 Stäng av tändningen och klipp den blå kabelbyglingen (isolera ändarna). 

 
 Om inget långt pip hörs: 

Flera korta pip = Avståndet felaktigt (ej 50cm) eller störning från dragkrok 
eller karossöverhäng. 

 Inget pip alls =  Någon av sensorerna är inte ansluten. 
 
 Cobra 294 och 294F 

Detta system är klara att användas om man har monterat sensorerna inom de mått 
som anges i installationsmanualen. Justeringar skall göras om dessa mått inte följs 
eller om man behöver ändra känslighet, detekteringsavstånd, etc. 
Se den utförliga manualen för detta (kan laddas ned från www.cobrasweden.se) 

 

http://www.cobrasweden.se/
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