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Voorwoord.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft bij de keuze van de Cobra Connex.
Cobra Connex is een telematisch platform dat is uitgedacht om een hoge graad van veiligheid tegen diefstal te bieden, naast de
talrijke comfort functies.
Hiermee kunt u in contact blijven met uw voertuig door commando’s over te zenden en informatie te ontvangen. Op grond van het
door u gesloten contract heeft u bovendien recht op een serie extra services; hiervoor wordt er verwezen naar het boekje “Bijkomstige
prestaties” met betrekking tot het door u gekozen profiel, in de envelop met de papieren.
De Cobra 2110 centrale die op uw voertuig geïnstalleerd is, is in staat op afstand aansturingen te geven en berichten te verzenden
en te ontvangen dankzij de verbinding met een centrale computer (server), die deze berichten op zijn beurt naar de web toepassing
(ofwel Internet) of naar andere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon (vocaal bellen en/of SMS), een vaste
telefoonaansluiting of een E-mail adres, overzendt.
In werkelijkheid merkt u niets van de aanwezigheid van deze centrale computer waardoor de uitwisseling van informatie tussen u
en uw voertuig beheerd wordt. De server is verbonden met een Veiligheidscentrale die dag en nacht uw voertuig bewaakt. U zult
altijd in staat zijn contact op te nemen met de centrale in geval van een noodsituatie, bijvoorbeeld als uw voertuig gestolen is.
In de woordenlijst van deze handleiding wordt de betekenis van de gebruikte termen uitgelegd zodat u de werking van het systeem
beter zult begrijpen; lees deze door.
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Voor de werking van het systeem.

Om het systeem te kunnen laten functioneren moet uw installateur de Cobra 2110 op uw voertuig geïnstalleerd hebben en moet hij
de gegevens voor de initialisering van het systeem naar Cobra gezonden hebben. Tijdens de installatiefase is er ook een test van
het systeem, die de installateur in samenwerking met onze technici uitvoert. Na de installatie voltooid te hebben moet de installateur
het installatiebewijs aan u afgeleverd hebben ter bevestiging dat de installatie en de test goed zijn uitgevoerd.
U zult zelf daarentegen, het contract dat u in de gesloten envelop samen met deze handleiding aantreft, op moeten sturen.
Het naar behoren ingevulde contract moet zo snel mogelijk per fax verzonden worden naar Cobra Italia Srl op het
faxnummer 0332-821550, minstens een uur voordat u uw voertuig ophaalt.
Door middel van de activering van het contract door Cobra Italia worden het web en vocale services geactiveerd die
anders niet toegankelijk zijn.
U moet dan overigens het contract ook per post verzenden in de speciale voorgedrukte envelop, binnen 30 dagen na installatie van
het systeem.
De envelop bevat twee boekjes waarin de bijkomstige prestaties beschreven worden waar u recht op heeft. Het door u aangekochte
pakket bevat ook de bijkomstige Silver prestaties, terwijl, als u ook van de bijkomstige Gold prestaties gebruik wilt maken, u dat
in het contract uitdrukkelijk aan moet vragen. Daarvoor wordt u dan een bedrag van 50 euro (inclusief BTW) in rekening gebracht.
Bewaar altijd het boekje met betrekking tot de door u gekozen bijkomstige prestaties in uw voertuig. In de gesloten envelop treft u
ook de Client Card – ofwel Klantkaart – aan die u altijd bij u moet dragen en nooit in de auto mag achterlaten. Op de achterkant van
de kaart is het telefoonnummer, ook wel Enig nummer genoemd, vermeld, dat u gebruiken moet voor de toegang tot de veiligheids-
en dienstenservice van Cobra Connex.
U wordt aanbevolen deze handleiding aandachtig door te lezen en in uw voertuig te bewaren zodat u hem, in geval van nood, altijd
kunt raadplegen (zonder de geheime code en het Password erin over te schrijven).
Als aan alle hiervoor vermelde voorwaarden voldaan is, dan is het systeem, als u het voertuig ophaalt, actief.
Als de activering niet uitgevoerd is of niet goed gelukt is, dan nemen wij de vrijheid u te storen op de in het contract vermelde
telefoonnummers. Als wij het contract niet ontvangen hebben, nemen wij door middel van uw installateur contact met u op.
Vergeet niet de verbindingen te maken naar de vocale en web toepassingen om de Geheime Code (vocale toepassing) en het
Password (web toepassing) aan uw persoonlijke wensen aan te passen.
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1. BEKNOPTE INSTRUCTIES

Het dagelijks gebruik van het besturingssysteem voor de veiligheids- en comfortfuncties is erg eenvoudig en kan als volgt samengevat
worden:

1. Om de beveiliging te activeren/deactiveren en hierbij ook de portieren te openen/sluiten, de middelste knop van de Cobra
afstandsbediening of de ontgrendelings-/vergrendelingsknop van de oorspronkelijke afstandsbediening indrukken (als er
ook een Cobra 386X alarm geïnstalleerd is).

2. De beveiliging wordt, 1 minuut na de portieren geopend te hebben en in ieder geval
5 minuten na de contactsleutel uitgedraaid te hebben, automatisch geactiveerd.
Als u in het voertuig blijft zitten, dan moet u de contactsleutel aan laten. Om de
automatisch geactiveerde beveiliging (passive arming) te deactiveren, moet u de
middelste knop van de Cobra afstandsbediening twee maal indrukken of eerst de
toets sluiten en dan de toets openen van de oorspronkelijke afstandsbediening
(eerst activeren en dan deactiveren).

3. Als u een alarmmelding op een van de door u tevoren geprogrammeerde media ontvangt (vaste telefoonaansluiting en/of
mobiele telefoon, SMS, fax, email) ga dan uw voertuig controleren.

4. Als het voertuig gestolen is en de Veiligheidscentrale nog geen contact met u heeft opgenomen, geef het dan onmiddellijk
door op het enig telefoonnummer: 02.847.44.847. Door middel van een menu bestuurde dialoog wordt u dan direct in
contact gesteld met een operateur van de centrale.

5. Als u het voertuig met de trein of met een schip moet vervoeren, activeer dan de transportfunctie (beperkte beveiliging).

6. Als u onderhoud aan de auto moet verrichten, activeer dan de onderhoudsfunctie (geen enkele beveiliging).
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2. WAT TE DOEN ALS …….

2.1 UW VOERTUIG GESTOLEN IS….
Waarschijnlijk heeft de Bewakingsdienst al contact met u opgenomen en zal die, nadat hij u heeft herkend (u zullen twee vragen
gesteld zijn waarop u met uw passwoorden geantwoord heeft), u informatie gevraagd hebben over hetgeen is voorgevallen. Als dit
niet gebeurd is, dan betekent het dat de Centrale niet automatisch ingelicht is. Verklaar dan zelf de diefstal door het enig nummer
02.847 44 847 te draaien en toets 2 van de telefoon in te drukken zodra het antwoordapparaat hierom vraagt: dan staat u in direct
contact met de operateur van de Centrale.
De operateur activeert dan de diefstalprocedure: u ontvangt dan een bericht op de nummers die u in het contract vermeld heeft
waarmee u geïnformeerd wordt dat de Centrale het voertuig onder controle heeft. Vanaf dat moment kunt u het voertuig niet meer
bedienen. De Centrale waarschuwt de Politie en volgt het voertuig bij zijn verplaatsingen. De Centrale kan dan afschrikkingssignalen
zenden. Geef het gebeurde formeel aan bij het dichtstbijzijnde Politiebureau.

2.2 U OVERVALLEN BENT…..
In dit geval moet u onmiddellijk contact opnemen met de Bewakingsdienst. Verklaar dan zelf de diefstal door het enig nummer
02.847 44 847 te draaien en toets 2 van de telefoon in te drukken zodra het antwoordapparaat hierom vraagt: dan staat u in direct
contact met de operateur van de Centrale.
De operateur activeert dan de diefstalprocedure: u ontvangt dan een bericht op de nummers die u in het contract vermeld heeft
waarmee u geïnformeerd wordt dat de Centrale het voertuig onder controle heeft. Vanaf dat moment kunt u het voertuig niet meer
bedienen. De Centrale waarschuwt de Politie en volgt het voertuig bij zijn verplaatsingen. De Centrale kan dan afschrikkingssignalen
zenden. Geef het gebeurde formeel aan bij het dichtstbijzijnde Politiebureau.
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2.3 U EEN WAARSCHIJNLIJKE DIEF IN UW VOERTUIG AANTREFT/GEZIEN HEEFT
Als u een shock en/of indringingsalarm ontvangt en gezien heeft dat er zich iemand in uw voertuig bevindt, verklaar dit dan zelf
door het enig nummer 02.847 44 847 te draaien en toets 2 in te drukken: dan staat u in direct contact met de operateur van de
Centrale. De operateur activeert dan de diefstalprocedure: u ontvangt dan een bericht dat de Centrale het voertuig onder controle
heeft. Vanaf dat moment kunt u het voertuig niet meer bedienen. De Centrale verzendt dan enkele signalen om de indringer af te
schrikken, waarschuwt de Politie en volgt het voertuig bij zijn eventuele verplaatsingen. Geef het gebeurde formeel aan bij het
dichtstbijzijnde Politiebureau.

2.4 HET VOERTUIG DOOR EEN TAKELWAGEN WEGGESLEEPT IS
Als u verneemt dat uw voertuig weggesleept is (door de politie) dan moet u direct contact opnemen met de Veiligheidscentrale om
deze op de hoogte te stellen van hetgeen gebeurd is. Als uw auto weggesleept wordt, maakt hij namelijk een diefstalalarm
waardoor de Centrale ook de Politie hiervan op de hoogte stelt. In ieder geval probeert de Centrale direct contact met u op te
nemen, maar als dit nog niet gebeurd is, zorgt u er dan voor dat de Centrale wordt ingelicht. Er wordt met nadruk op gewezen dat
u dan verplicht bent aan te geven dat het een loos alarm betreft om te voorkomen dat u van een “zelf veroorzaakt alarm”
beschuldigd wordt.
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3. DE WEB TOEPASSING

3.1 MINIMALE CONFIGURATIE VAN DE TE GEBRUIKEN COMPUTER

De computer moet de volgende minimale hardware/software configuratie hebben:
- Macromedia Flash Player 6
PC of Mac van minstens 500 MHz en in het bijzonder:
PC: Windows 98SE en Internet Explorer 5.5 of Netscape 6.2
Mac: OS 9.1 / OS X 10.1 en Internet Explorer 5.1 / Netscape 6.2

Om het Explorer programma te downloaden: http://www.microsoft.com/download
Om het Netscape programma te downloaden: http://www.netscape.com/download
Om het Flash Player programma te downloaden: http://www.macromedia.com/downloads/

3.2 VERBINDING

Om toegang te verkrijgen tot de web toepassing moet u zich verbinden met de Internet site www.cobraconnex.com.
Klik op “Mijn Web toepassing” om de toepassing op te starten waarmee u met de Cobra Connex kunt communiceren na uw land
geselecteerd te hebben (Choose your country).
Na het land geselecteerd te hebben verschijnt de pagina Cobra Connex waarin gevraagd wordt het Klantnummer en het Password
in te voeren. Als u voor het eerst de verbinding maakt dan zijn het Klantnummer en het Password hetzelfde.
Vergeet niet het Password naar wens te verpersoonlijken alvorens de toepassing af te sluiten. Als u het Password verpersoonlijkt
heeft, dan moet u, bij uw volgende toegang, het ongewijzigde Klantnummer en het nieuwe Password invoeren.
De web toepassing is voorzien van een on-line help, met alle informatie die voor het gebruik ervan nodig is. Om de hulptekst te
visualiseren moet u op het pictogram met het vraagteken klikken dat op alle pagina’s weergegeven wordt. Om veiligheidsredenen
wordt de verbinding met de Cobra Connex toepassing automatisch afgesloten nadat 15 minuten de toepassing niet gebruikt is. In
dit geval moet de toepassing weer geopend worden door opnieuw het Klantnummer en het Password in te voeren.
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Bij gebruik van de web toepassing of de vocale toepassing moet eerst het volgende gedaan worden:

3.3 BEPALING VAN DE MEDIA VOOR DE ONTVANGST VAN HET ALARM

Het is van fundamenteel belang aan elke groep van het alarm de telefoonnummers (vaste telefoonaansluiting en/of mobiele telefoon)
en/of SMS en/of faxnummers en/of email adressen toe te kennen waarop de berichtgeving van het alarm te ontvangen is. U kunt
maximaal 4 nummers en/of email adressen aan iedere groep toekennen.
Bij het invullen van het contract zijn u een telefoonnummer van een vaste aansluiting en een mobiel nummer gevraagd die reeds in
het alarm van de groep “VEILIGHEID” ingevoerd zijn (zie onderstaande tabel), zodat het alarm dat het meest kritisch geacht
worden zeker verzonden wordt.
De twee reeds ingevoerde nummers kunnen gewijzigd en gewist worden. Bedenk wel dat door het wissen of wijzigen van deze
nummers (indien verkeerd) de prestaties van het Diefstalbeheer en van de Alarmberichtgeving nadelig beïnvloed zouden kunnen
worden.
Voor de alarmgroep VEILIGHEID moet er minstens een mobiel telefoonnummer geprogrammeerd worden waar het
alarm naar toe gezonden kan worden. Als dit gegeven ontbreekt kan de geboden service niet goed worden uitgevoerd.
Als er meerdere telefoonnummers opgegeven zijn, dan belt het vocale telefoonsysteem, in geval van alarm, het eerste nummer van
de lijst.
Als dit nummer in gesprek of onbereikbaar is dan belt het het tweede nummer enzovoorts (maximaal 4), totdat de alarmmelding
correct doorgegeven wordt.

Als er meerdere SMS en/of faxnummers en/of email adressen aanwezig zijn dan wordt de alarmmelding op alle aanwezige
nummers doorgegeven.
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Het alarm is in drie groepen onderverdeeld:

Het alarm wordt veroorzaakt door de Cobra 2110 behalve het alarm met het *.

Diefstalbeheer* = Alarm veroorzaakt door de Server als het Voertuig in staat van Diefstal is en de Bewakingscentrale er het beheer
over heeft

Controle werking module* = Alarm veroorzaakt door de Server als er, ten gevolge van de periodieke controle van de Cobra 2110,
een afwijking aan de Cobra 2110 wordt opgemerkt.

Het alarm van de groep “VEILIGHEID” wordt veroorzaakt met geactiveerde beveiliging (d.w.z. met ingeschakeld systeem).

VEILIGHEID

Indringing
Shock

Beweging v.h. voertuig
Contactsleutel

Sabotage module
Sabotage GPS

Sabotage LIN Bus
Externe sensoren
Diefstalbeheer *

DIAGNOSE

Accu voertuig bijna leeg
Batterij module bijna leeg
Controle werking module*

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Ingang zone

Uitgang zone
Snelheid
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4. HET ENIG NUMMER 02.847.44.847

Om toegang te verkrijgen tot de verschillende Cobra Connex services met uw telefoon (vaste telefoonaansluiting of mobiele
telefoon) moet u het nummer 02.847.44.847 bellen.

Met een menu bestuurde dialoog verbindt het enige nummer u door naar gelang het type service dat u verzoekt:

4.1 VERBINDING MET DE VOCALE TOEPASSING (om commando’s te verzenden en gegevens te ontvangen)
Druk op de toets 1 om toegang te verkrijgen tot de vocale toepassing. Als u voor het eerst de verbinding maakt, dan moet u, om
de toepassing te betreden, het op de Klantkaart vermelde Klantnummer van 6 cijfers intikken. De toepassing vraagt u dan bovendien
de Geheime Code in te tikken, van 4 cijfers. Wij raden u aan de Geheime Code op een veilige plaats te bewaren. De Geheime Code
kan op ieder willekeurig moment veranderd worden, zowel vanuit de vocale toepassing als vanuit de web toepassing. Bij uw
volgende toegang vraagt de vocale server beide code’s alvorens u toegelaten wordt.

4.2 VERBINDING MET DE VEILIGHEIDSCENTRALE (alleen in geval van diefstal en overval)
Druk op toets 2 om met een operateur van de Veiligheidscentrale te kunnen praten. De taak van de Centrale is in te grijpen als uw
voertuig gestolen is of u overvallen bent. Dit nummer mag om geen enkele andere reden gebeld worden.
De operateur vraagt u om enkele gegevens om uw kaart open te kunnen maken en om u te kunnen herkennen. Hij stelt u twee
vragen waarop u moet antwoorden met het Password dat u in het contract vermeld heeft. De service is 24 uur per dag 365 dagen
per jaar actief.

4.3 VERBINDING MET DE CUSTOMER SERVICE (informatie van algemene aard)
Druk toets 3 in als u met een operateur wenst te praten voor informatie over de toepassingen of over de geboden services. Onze
Customer Service geeft u alle informatie behalve de informatie van administratieve aard. De service is alleen op de werkdagen
werkzaam op de volgende tijden:
9.00 – 13.00,  14.00 – 18.00 uur.
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4.4 VERBINDING MET DE SERVICECENTRALE (wegendienst)
Druk toets 4 in als u bijkomstige prestaties aan wilt vragen die door het door u ondertekende contract geboden worden. Om deze
services te verkrijgen vraagt de operateur u het nummer dat bovenaan pagina 1 vermeld wordt van het boekje met de bijkomstige
prestaties met betrekking tot het gekozen profiel.

4.5 VERBINDING MET DE ADMINISTRATIEKANTOREN (informatie over contracten en facturering)
Druk op toets 5 als u informatie van administratieve aard wenst te verkrijgen, bijvoorbeeld: vervaldatum van het contract, totaal
krediet, verschillende informatie over de kosten. De service is alleen op de werkdagen werkzaam op de volgende tijden:
9.00 – 13.00,  14.00 – 18.00 uur.

5. BEVEILIGINGS- EN COMFORTFUNCTIES VAN DE COBRA 2110

5.1 SHOCK SENSOR
Binnenin de Cobra 2110 bevindt zich een voor stoten en trillingen gevoelige inrichting. Als er een stoot gedetecteerd wordt, dan
wordt onmiddellijk de claxon gedurende 1 s. geactiveerd en de richtingaanwijzers gedurende 20 s..

5.2 MOTORBLOKKERING
Deze aansturing kan zowel vanuit de web toepassing als vanaf de vocale toepassing in- en uitgeschakeld worden. Om
veiligheidsredenen wordt de motorblokkering alleen geactiveerd nadat het voertuig is gestopt en verhindert dat er weer wordt
gestart. Het voertuig kan dan alleen door middel van de vocale of web toepassingen gedeblokkeerd worden of door de
motordeblokkeringscode op de afstandsbediening in te tikken. Deze code is ingesteld in het deel “Afstandsbediening”.

5.3 AUTOMATISCHE INSCHAKELING
Deze functie is altijd actief. Het systeem schakelt 1 minuut na het portier geopend te hebben, nadat de motor afgezet is, in.
U kunt maximaal 5 minuten in het voertuig met uitgeschakelde motor en gesloten portier blijven zitten zonder dat het systeem
inschakelt, daarna wordt de beveiliging automatisch geactiveerd.
De activering wordt aangegeven door middel van twee knipperingen van de richtingaanwijzers. De led knippert.
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5.4 PORTIEREN OPENEN/SLUITEN
Bij iedere activering worden de portieren vergrendeld en dus worden ze bij de deactivering geopend. De portieren worden niet
vergrendeld als de beveiliging in de automatische inschakelingsmodus geactiveerd wordt.

6. WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING MET VIJF TOETSEN

Voor het op uw voertuig geïnstalleerde systeem moet u de afstandsbediening met vijf toetsen gebruiken. Als er naast de Cobra
2110 ook een als “master” geconfigureerd Cobra alarm tegen indringing geïnstalleerd is, dan vervangt de oorspronkelijke
afstandsbediening de afstandsbediening met vijf toetsen. In ieder geval moet de afstandsbediening met vijf toetsen beschikbaar
zijn voor als u de beveiligingen wilt deblokkeren zonder GSM bereik.
Met de afstandsbediening kan het systeem op een afstand van 5 - 10 meter geactiveerd/gedeactiveerd worden.
De middelste toets van de afstandsbediening is de “SEND” toets.

6.1 FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Met de afstandsbediening kunt u:

1. De beveiliging activeren/deactiveren
Basisbeveiligingsniveau.
Motorblokkering en portieren vergrendelen door middel van de middelste knop op de
afstandsbediening, deblokkering van de motor en portieren ontgrendelen met dezelfde
knop.

2. Tevoren ingeschakelde motorblokkering uitschakelen met commando vanuit de web of
vocale toepassing.
Hoog beveiligingsniveau.
Deze functie schakelt de motorblokkering uit en is nuttig als er geen GSM bereik is (zie
paragraaf 7.13).
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7. BEVEILIGINGSFUNCTIES EN COMFORT VAN HET SYSTEEM

Voorwoord
In dit deel van de handleiding wordt beschreven, hoe u toegang kunt verkrijgen tot de verschillende functies van het systeem. De
pictogrammen geven u de communicatiemiddelen aan waarmee u de functie kunt activeren (aansturing) en de communicatiemiddelen
waarmee u bevestiging van de plaatsgevonden aansturing kunt ontvangen (notificatie) of waar u de gevraagde informatie ontvangen
zal. De actie geeft aan hoe het op uw voertuig geïnstalleerde systeem op de gegeven aansturing reageert:

Samenvatting:

WEB PAD: Het pad dat u in de WEB toepassing volgen moet om de aansturing over te zenden of om informatie te vragen.

STAAT: Hier wordt de staat van de elektronische Cobra 2110 aangegeven (ingeschakeld/uitgeschakeld) die overeenkomt
met de beveiliging (geactiveerd/gedeactiveerd).

MEDIA: Het medium (communicatiemiddel) waarmee u de tussen de beschikbare functies gekozen functie kunt activeren:

WEB
TELEFOON (vaste telefoonaansluiting of mobiele telefoon)
SMS = Telefoonnummer waarop u SMS berichten ontvangt. Alleen ontvangst-SMS.
AFSTANDSBEDIENING
FAX

NOTIFICATIE: via welke media u de gevraagde informatie ontvangt: Telefoon, SMS, FAX, email

ACTIE: wat er met uw voertuig gebeurt ten gevolge van wat door u verzocht werd (bijvoorbeeld het knipperen van de
richtingaanwijzers, ontgrendeling van de portieren, enz.).
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Legenda

Afstandsbediening

Telefoon

Web

Het knipperen van de richtingaanwijzers

Toeteren van de claxon

Ingeschakeld

Uitgeschakeld
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SMS op mobiele telefoon

Fax

E-mail

Ontgrendeling/vergrendeling van de portieren

Inschakeling motorblokkering

Uitschakeling motorblokkering
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7.1 ACTIVERING/DEACTIVERING BEVEILIGING (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

ACTIE:

Druk één maal op de middelste toets van de afstandsbediening. De Cobra 2110 reageert door de richtingaanwijzers twee maal te laten
knipperen voor de activering en één maal voor de deactivering. De led knippert als de beveiliging geactiveerd is. De centrale
portiervergrendeling opent/sluit bij de activering/deactivering van de beveiliging. U kunt de beveiliging ook door middel van de web en
vocale toepassing activeren/deactiveren.

��� ����

������ ��������� �

������������

�! ��"#� �	��#$� �� 

�����
����

�����
�����

A
A

N
S

TU
R

IN
G

: A
C

TIV
E

R
IN

G
/D

E
A

C
TIV

E
R

IN
G

 B
E

V
E

ILIG
IN

G



GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA 2110 19

A
A

N
S

TU
R

IN
G

: P
LA

A
TS

B
E

PA
LI

N
G

7.2 PLAATSBEPALING (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE:

ACTIE: geen

Met het plaatsbepalingscommando kunt u nakijken waar uw voertuig zich bevindt. Het GPS systeem berekent, met draaiende motor, om
de 10 s. de positie; het gegeven wordt in het geheugen opgeslagen en wordt vervangen zodra het nieuwe gegeven beschikbaar is. Dat
betekent dat, als het voertuig rijdt, u het gegeven weer kunt geven dat overeenkomt met een positie van maximaal 10 s. voor het
plaatsbepalingscommando.
Als de motor wordt uitgezet, gaat ook de GPS uit. Dan kunt u toch de plaatsbepaling opvragen want het systeem levert u dan de gegevens
met betrekking tot de positie die op het moment dat de motor afgezet werd in het geheugen opgeslagen is. U kunt evenwel toch aan het
systeem vragen een geforceerde plaatsbepaling uit te voeren: de GPS berekent de positie op het moment van het verzoek en als de motor
uit staat wordt de GPS aangezet en wordt de positie berekend. In dat geval zou het systeem er langer over kunnen doen de
plaatsbepalingsgegevens te leveren (tot aan 5 min.). Bij het normale gebruik raden wij aan de eenvoudige plaatsbepaling aan te vragen.
In geval van diefstal maakt de Centrale vaker plaatsbepalingen om het traject van uw voertuig nauwkeurig te kunnen bepalen. De
aansturing voor de Plaatsbepaling (Nieuw of Geforceerd) is zowel bij geactiveerde als bij gedeactiveerde beveiliging beschikbaar en kan
vanuit de web of de vocale toepassing overgezonden worden.
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7.3 MOTORBLOKKERING (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

ACTIE:

De motorblokkering werkt onafhankelijk van de activering van de beveiliging en dus start de motor van het voertuig niet. Deze aansturing
werkt niet op de centrale vergrendelingen en staat boven de door de afstandsbediening veroorzaakte motorblokkering (beveiliging
activeren/deactiveren), daarom worden de op de afstandsbediening uitgevoerde acties genegeerd als de motorblokkering ingeschakeld
is en de motor van het voertuig kan dan niet aangezet worden.
De aansturing van de motorblokkering kan ook met rijdend voertuig, per WEB of per telefoon naar het systeem gestuurd worden; in dit
geval wordt hij echter pas geactiveerd nadat de motor van het voertuig is uitgezet, waardoor het voertuig dan niet meer opnieuw kan
starten.
Om de blokkering uit te schakelen (blokkering uitschakelen), kunnen alleen de web en vocale toepassing gebruikt worden. Als er geen
GSM bereik is, kunt u hem ook met behulp van de afstandsbediening uitschakelen door een speciale code in te tikken
(“Motordeblokkeringscode”) van 6 cijfers die u kunt visualiseren en wijzigen op de web pagina voor de Afstandsbediening (zie
paragraaf 7.13).
De motorblokkering kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging ingeschakeld worden door middel van de web en
vocale (telefoon) toepassing.
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7.4 AFSCHRIKPROCEDURE (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

ACTIE:

Door de activering van de afschrikprocedure gaat de claxon toeteren en knipperen de richtingaanwijzers gedurende 15 s.. Deze functie
is nuttig om een verdacht persoon rondom uw auto bang te maken en als afschrikkingsmiddel als er getracht wordt het voertuig te
stelen. Deze functie staat ook ter beschikking van de Veiligheidscentrale die hem gebruiken kan als afschrikkingsmiddel in geval van
diefstal.
De afschrikprocedure kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web of
vocale (telefoon) toepassing.
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7.5 CAR FINDER (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

ACTIE:

Deze functie blijkt erg handig als u uw auto op een grote parkeerplaats geparkeerd heeft en u zich niet meer kunt herinneren waar hij
staat.
Door de car finder procedure te activeren toetert de claxon 3 s. lang en knipperen de richtingaanwijzers gedurende 30 s..
Deze functie kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web en vocale
(telefoon) toepassing.
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7.6 TRANSPORTMODUS (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

Met de transportmodus geactiveerd wordt de detectie van bewegingen en stoten genegeerd. Alle andere beveiligingen blijven actief
teneinde een minimaal beveiligingsniveau te garanderen. Deze functie moet altijd geactiveerd worden als de auto niet zelfstandig rijdt
(vervoer met een takelwagen, trein, vrachtauto, veerboot, enz). Als deze functie niet geactiveerd wordt bij het transport dan wordt er
een loos alarm naar de Veiligheidscentrale gezonden. Vergeet dus niet deze functie in deze gevallen te activeren en na het transport
weer te deactiveren.
De transportmodus kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web en
vocale (telefoon) toepassing.
COMANDO: MODALITA’ TRASPORTO
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7.7 ONDERHOUDSMODUS (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: geen

De onderhoudsmodus moet geactiveerd worden als u uw voertuig bij een garage moet achterlaten om er onderhoudswerkzaamheden
aan te verrichten.
In deze modus zijn alle beveiligingen gedeactiveerd en dus is het uiterst belangrijk dat u deze functie alleen gebruikt als het werkelijk
noodzakelijk is.
Vergeet niet deze functie uit te zetten wanneer u het voertuig weer ophaalt.
Deze functie kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web en vocale
(telefoon) toepassing.
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7.8 SNELHEIDSLIMIET (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

U kunt een snelheidslimiet programmeren en zodoende een signaal ontvangen wanneer de ingestelde waarde overschreden wordt. Na
de functie op het web geactiveerd te hebben, kunt u de in Km/h uitgedrukte limietwaarde programmeren. De functie voor de snelheidslimiet
kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web en vocale (telefoon)
toepassing.
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7.9 DEFINITIE GEBIED (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

Hiermee kunt u een gebied definiëren dat weergegeven wordt door op “creëren” te drukken en dat naar wens en met de gewenste
afmetingen geplaatst kan worden door het vak met de linker muisknop ingedrukt te slepen. Er kan gedefinieerd worden het bericht te
ontvangen en/of te verzenden vanuit het geselecteerde gebied.
Het venster “zoeken” dient ervoor om snel een gekozen lokaliteit weer te geven.
De functie “definitie gebied” kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de
web toepassing.
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7.10 TRACKING (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING :

NOTIFICATIE: zie plaatsgevonden gebeurtenissen op het web

Met deze aansturing kan er een serie plaatsen gedefinieerd worden in functie van:
- afstand (door te definiëren om de hoeveel km de plaats van het voertuig bepaald moet worden en hoelang deze procedure moet

duren);
- tijd (om de hoeveel tijd de plaats van het voertuig bepaald moet worden en hoelang deze procedure moet duren).

De tracking functie kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web toepassing.
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7.11 RAADPLEGING (AANSTURING)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: geen

Met deze aansturing worden de gegevens met betrekking tot de gebruiker van het voertuig, het voertuig zelf en de geïnstalleerde
Cobra 2110 weergegeven.
In het gebied voor de toegangsgegevens kunnen het Password voor de web toepassing, de publicatietaal en de Geheime Code voor de
toegang tot de vocale toepassing gewijzigd worden.
De functie raadgeving kan zowel met geactiveerde als met gedeactiveerde beveiliging geactiveerd worden door middel van de web en
vocale (telefoon) toepassing.

�������

A
A

N
S

TU
R

IN
G

: R
A

A
D

P
LE

G
IN

G

�!!�&���� �

��#��� ��-'�
����� �

0��#�"�������� �

����� �	���"��



GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA 2110 29

7.12 TELLERS (AANSTURING VOOR RESET)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: geen

Met deze aansturing kunt u de teller met betrekking tot de afgelegde kilometers en die met betrekking tot de tijd dat de motor aan staat
resetten. Deze gegevens staan in de lijst met de plaatsgevonden gebeurtenissen en komen overeen met de waarden die opgemeten
zijn toen de aansturing gegeven werd. Klik op het vak van de te resetten teller zodat de X verschijnt, ga dan verder met “Aansturing
verzenden”.
De tellers kunnen zowel met ingeschakeld als met uitgeschakeld systeem geactiveerd worden door middel van de web toepassing.
N.B.: de afstand is berekend door confrontatie met alle om de 10 s. gedetecteerde GPS posities; deze afstand is onafhankelijk van de
kilometerstand op de kilometerteller van het voertuig en dus kunnen er verschillen in zitten.
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7.13 PROGRAMMERING VAN DE CODE VAN DE AFSTANDSBEDIENING
(AANSTURING OM DE MOTORBLOKKERING UIT TE SCHAKELEN)

WEB PAD:

STAAT:

AANSTURING:

NOTIFICATIE: geen

Hiermee kunt u de code programmeren die u met de afstandsbediening met de 5 toetsen gebruiken moet om de motorblokkering te
deactiveren.
De aansturing kan zowel met ingeschakeld als met uitgeschakeld systeem geactiveerd worden door middel van de web toepassing.
Deze functie dient ervoor de motorblokkering uit te schakelen als hij ingeschakeld is met de web/vocale aansturing voor de
motorblokkering.
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8. DEFINITIE ALARM

“Definitie alarm” is het web gebied waarmee u met iedere groep van het alarm de telefoonnummers (vaste telefoonaansluiting en/
of mobiele telefoon), de SMS nummers, fax nummers en de e-mail adressen kunt combineren waar de alarmmeldingen naar toe
gestuurd moeten worden.
Met ieder communicatiemiddel (medium) kan een verschillende publicatietaal gecombineerd worden.
Als volgt een korte beschrijving van het alarm verdeeld naar gelang de groep.

8.1 VEILIGHEIDSALARM
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Indringing Alarm veroorzaakt door de Cobra 386X (indien geïnstalleerd).

Shock Alarm veroorzaakt door de shock sensor in de Cobra 2110.

Beweging voertuig Iedere beweging van het voertuig met geactiveerde beveiliging. Wordt verzonden nadat er 4 keer een snelheid
hoger dan 0 (om de 10 s.) geregistreerd wordt. Dit alarm wordt naar de Veiligheidscentrale gezonden.

Contactsleutel Het aanzetten van de contactsleutel met geactiveerde beveiliging.

Sabotage module Verbreking van de stroomtoevoer naar de Cobra 2110.

Sabotage GPS Schending GPS antenne.

Sabotage Lin Bus Verbreking van de draad ter communicatie met het Cobra 386X alarm (indien geïnstalleerd) en de Cobra
2110. Dit alarm wordt naar de Veiligheidscentrale gezonden.

Externe sensoren Alarm veroorzaakt door externe sensoren (indien geïnstalleerd).

Diefstalbeheer Gebeurtenissen veroorzaakt door de Server indien de diefstal beheerd wordt door de Veiligheidscentrale.
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8.2 DIAGNOSE-ALARM

Weinig stroom op de accu van het voertuig
Als het niveau van de accu onder de 11 V is.

Batterij van de module bijna leeg
Als het niveau van de interne batterij van de Cobra 2110 te laag is.

Controle van de werking van de module
De periodieke controle van de werking van de Cobra 2110 door de Server. Als er een afwijking in de werking wordt
gevonden, dan wordt u hierover ingelicht als u voor deze groep alarm enige media heeft geprogrammeerd.

8.3 ALARM VOOR GEBRUIKSBEPERKINGEN

Zie hoofdstukken met betrekking tot SNELHEIDSLIMIET en DEFINITIE GEBIED.
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9. PROGRAMMERING VAN EEN NIEUWE AFSTANDSBEDIENING
Met de programmeringsfunctie kunt u tot een maximum van twee afstandsbedieningen aan de bijgeleverde afstandsbediening toevoegen.
Als er een afstandsbediening verloren raakt, dan kunt u de werking ervan deactiveren.
Voor informatie over het toevoegen en/of vervangen van afstandsbedieningen wordt u naar uw installateur verwezen.

10. BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING LEEG. VERVANGING.
Als de LED van de afstandsbediening, bij het drukken op de knoppen, onregelmatig of slechts kort knippert, dan betekent het dat
de batterij bijna leeg is en dus vervangen moet worden.

Batterij van de afstandsbediening vervangen:
· Open het dekseltje van de afstandsbediening zoals in de figuur hieronder aangegeven is.
· Verwijder de batterij zoals aangegeven in de figuur.
· Wacht ongeveer 10 s..
· Plaats de nieuwe batterij maar houdt hem daarbij alleen aan de zijkanten vast. Let op de polariteit zoals in de figuur is

afgebeeld.
· Sluit het dekseltje weer en druk twee maal op de middelste toets om na te kijken of het systeem reageert.
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11. IMPLEMENTATIE VAN HET COBRA CONNEX SYSTEEM
• Combinatie met de alarmcentrale 386X

12. INLEIDING
Metde Cobra 2110 kan er een alarm tegen indringen gecombineerd worden waarmee het systeem gecompleteerd wordt door
veelvuldige beveiligingsfuncties (zie volgende tabel):

De combinatie met de 386X is op de volgende wijzen mogelijk:

• MODALITEIT 2 (ZIE INSTALLATIEHANDLEIDING):
IN DEZE MODALITEIT WORDT DE OORSPRONKELIJKE AFSTANDSBEDIENING VAN DE AUTO GEBRUIKT OM HET
SYSTEEM IN EN UIT TE SCHAKELEN (386X+2110).

• MODALITEIT 3 (ZIE INSTALLATIEHANDLEIDING):
IN DEZE MODALITEIT WORDT DE AFSTANDSBEDIENING MET 5 TOETSEN VAN DE COBRA 2110 GEBRUIKT OM DE
AUTO TE VERGRENDELEN EN TE ONTGRENDELEN EN OM HET SYSTEEM IN EN UIT TE SCHAKELEN (386X+2110).
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12.1 Persoonlijke PIN code
De PINCODE is een veiligheidscode van het alarmsysteem waarmee, in de modaliteit 2, het systeem (386X + 2110) in noodgevallen
uitgeschakeld kan worden.

LET OP: om deze uitschakeling in noodgevallen mogelijk te maken (zie hoofdstuk 15) moet de PIN code verpersoonlijkt
zijn (anders dan de fabrieksprogrammering 1111, gebruik bijvoorbeeld hetzelfde PIN nummer dat in uw mobiele telefoon
ingevoerd is, voor uw kredietkaart enz... zie paragraaf 16). Zodoende herinnert u het zich makkelijker als u het nodig
mocht zijn.
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13. BEKNOPTE INSTRUCTIES

13.1 INSCHAKELING VAN HET SYSTEEM (386X + 2110)

13.1.1 Inschakeling in  MODALITEIT 2
• Door de knop op de afstandsbediening in te drukken vergrendelen de portieren.
• De centrale 2110 wordt ingeschakeld, met de speciale LED die gedurende ongeveer 45 s. langzaam knippert. Daarna begint hij snel

te knipperen.
• De richtingaanwijzers knipperen (indien geactiveerd).
• De zoemer maakt twee akoestische signalen (indien geactiveerd).
• De beveiligingen worden actief na 40 s.
• De LED van de 386X gaat gedurende 40 s. ononderbroken branden. Daarna begint hij te knipperen.
In deze fase moet het knipperlicht van het voertuig uit zijn. Als het knipperlicht aan is zou het systeem niet in/uit kunnen schakelen.

13.1.2 Inschakeling in MODALITEIT 3
• Door de middelste knop van de afstandsbediening met 5 toetsen van de centrale 2110 in te drukken vergrendelen de portieren.
• De centrale 2110 schakelt in, met de speciale LED die gedurende ongeveer 45 s. langzaam knippert. Daarna begint hij snel te

knipperen.
• De richtingaanwijzers knipperen (indien geactiveerd).
• De zoemer maakt twee akoestische signalen (indien geactiveerd).
• De beveiligingen worden na 40 s. actief.
• De LED van de 386X gaat gedurende 40 s. ononderbroken branden en daarna begint hij te knipperen.
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13.2 Beveiliging in de MODALITEIT 2 en 3
Met ingeschakeld systeem na 40 seconden, wordt bij het openen van de motorkap, de kofferbak of een van de portieren een
akoestische en visuele alarmcyclus gemaakt van ongeveer 30 s. (als de portieren enz. niet weer gesloten worden, dan volgen er,
na de eerste alarmcyclus, nog meer alarmcycli). De 2110 zendt een melding van indringen naar de door u op de server geselecteerde
media (zie paragraaf 8).
Aan het einde van de cyclus blijft het alarmsysteem geactiveerd.

13.3 UITSCHAKELING VAN HET SYSTEEM (386X + 2110)

13.3.1 Uitschakeling van de 386X in de MODALITEIT 2
• Door de knop van de oorspronkelijke  afstandsbediening in te drukken ontgrendelen de portieren.
• De centrale 2110 schakelt uit en de speciale LED dooft.
• De richtingaanwijzers knipperen (indien geactiveerd).
• De zoemer maakt een akoestisch signaal (indien geactiveerd).
• De beveiligingen worden onmiddellijk gedeactiveerd.
• De LED van de 386X dooft.
In deze fase moet het knipperlicht uit zijn. Als het knipperlicht aan is zou het systeem niet in/uit kunnen schakelen.

13.3.2 Uitschakeling van de 386X in de MODALITEIT 3
• Door de knop van de afstandsbediening met 5 toetsen van de centrale 2110 in te drukken ontgrendelen de portieren.
• De centrale 2110 schakelt uit en de speciale LED dooft.
• De richtingaanwijzers knipperen (indien geactiveerd).
• De zoemer maakt een akoestisch signaal (indien geactiveerd).
• De beveiligingen worden onmiddellijk gedeactiveerd.
• De LED van de 386X dooft.
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14. ALARMGEHEUGEN VAN DE 386X

Bij de uitschakeling geeft het systeem aan als er zich een alarm heeft voorgedaan met vier signalen van de richtingaanwijzers en
van de zoemer. Let op de signalen van de LED die dan beschikbaar zijn tot een volgende inschakeling van het systeem of tot de
startsleutel van het voertuig in de contactstand gezet wordt.
De verschillende signalen geven aan wat de oorzaak van het alarm geweest is.
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15. NOOD (UITSCHAKELING VAN HET ALARMSYSTEEM ALS DE AFSTANDSBEDIENING NIET WERKT)

15.1 NOOD van de 386X in de MODALITEIT 2
De procedure verschilt alleen van de standaard procedure door het feit dat door middel van uw PIN code u ook de centrale 2110
uitschakelt. Met deze configuratie is het tevens mogelijk het systeem door middel van het WEB uit te schakelen.

15.2 NOOD van de 386X in de slave modaliteit MODALITEIT 3
In dit geval kan de noodcode niet gebruikt worden daar de inschakeling en de uitschakeling van het alarm 386X
alleen door de afstandsbediening met 5 toetsen van de centrale 2110 beheerd wordt.
Met deze configuratie kan het systeem door middel van het WEB uitgeschakeld worden.
In geval van nood moet u uw Call Center bellen op de nummers die in de documentatie van de kit 2110 vermeld zijn.
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16. VERPERSOONLIJKING VAN DE PINCODE
Het is van groot belang dat u de PIN code aan uw persoonlijke wensen aanpast. De standaard PIN code, 1111, moet verplicht
veranderd worden (zie handleiding van de 3800).
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17. WOORDENLIJST MET DE VOORNAAMSTE TERMEN
VOORGEDRUKTE ENVELOP:
Envelop met frankering ten laste van de geadresseerde. Deze envelop dient voor de klant om de ingevulde originele kopie van het contract naar de Service
Provider te sturen.

SERIEEL NUMMER / SERIAL NUMBER:
Het serienummer van de regeleenheid 2110.

GPS:
Global Positioning System. Met de in de Cobra 2110 geïnstalleerde GPS ontvanger kan de positie van het voertuig bepaald worden.

GSM:
Het net van de mobiele telefonie waarmee communicaties via SMS mogelijk zijn.

SIM CARD:
De in de 2110 geïnstalleerde telefooonkaart.

CUSTOMER SERVICE:
De servicecentrale waar de klant contact mee kan opnemen voor informatie over de werking van het systeem.

HELP DESK:
De servicecentrale waar de installateur contact mee kan opnemen voor de initialisering, de keuring en de activering van het systeem. Steunt de installateur
bij wat voor technisch probleem dan ook.

COBRA CONNEX APPARAAT:
Door de klant gekochte en op het voertuig geïnstalleerde Cobra 2110.

VOCALE TOEPASSING:
Vocale toepassing die aan de klant toegankelijk is door middel van het Enig Nummer waarmee de klant aansturingen naar het voertuig kan zenden en het
Cobra Connex apparaat kan configureren.

WEB TOEPASSING:
Web toepassing door de klant toegankelijk door middel van internet waarmee de klant aansturingen naar het voertuig kan zenden en het Cobra Connex
apparaat kan configureren.
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ACTIVERING:
Handeling die door het Bedrijf uitgevoerd wordt, na de technische en functionele keuring. Bestaat uit de registratie van de persoonlijke gegevens in het door
de klant ingevulde en ondertekende abonnementsformulier dat het Bedrijf per fax ontvangen heeft.

KLANTKAART:
Kaart in het formaat van een kredietkaart waarop het Enig Nummer, het Klantnummer en het Nummer van het Contract vermeld zijn.

VEILIGHEIDSCENTRALE:
Afstandsbewakingscentrale van het bedrijf waarmee Het Bedrijf een contract gesloten heeft voor het operationele beheer van diefstalalarm, 24 uur per dag
actief.

BEWIJS VAN INSTALLATIE EN KEURING:
Bewijs waarmee de bevoegde installateur bewijst de technische en functionele keuring goed uitgevoerd te hebben. Moet afgegeven worden aan de klant.

KLANT:
De persoon of rechtspersoon, eigenaar of huurder van het voertuig, die, door middel van het abonnementsformulier, het Cobra Connex servicecontract
ondertekent.

GEHEIME CODE:
Geheime code van 4 cijfers die nodig is om toegang te kunnen verkrijgen tot de vocale toepassing en door de klant gewijzigd kan worden.

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE KEURING:
Positieve controle van de goede werking van het Cobra Connex apparaat.

GEBRUIKERSHANDLEIDING:
Handleiding voor het gebruik van het Cobra Connex systeem.

ABONNEMENTSFORMULIER:
Het formulier met de gegevens van de klant, van het voertuig, van het verkozen contract, alsmede de verplichte telefoonnummers voor de kennisgeving van
de alarmmeldingen aan de klant, dat naar het Bedrijf gezonden moet worden.

KLANTNUMMER:
Persoonlijk nummer van de klant dat op de klantkaart vermeld is naast het opschrift client number, nodig voor de toegang tot de vocale toepassing en de web
toepassing.
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CONTRACTNUMMER:
Nummer van het contract van de klant dat op de klantkaart vermeld is naast het opschrift contract number.

ENIG NUMMER:
Telefoonnummer dat op de klantkaart vermeld is en door middel waarvan de klant toegang verkrijgt tot de Cobra Connex services die per telefoon toegankelijk zijn.

WEB PASSWORD:
Alfanumeriek geheim password bestaande uit 6 letters en/of cijfers dat nodig is om toegang te verkrijgen tot de web toepassing en door de klant gewijzigd
kan worden.

BEDRIJF / SERVICE PROVIDER:
Cobra Italia s.r.l. a Socio Unico.
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18. KEURINGSBEWIJZEN
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Het systeem is in overeenstemming met de volgende reglementeringen:

EUROPESE RICHTLIJNEN / EUROPEAN DIRECTIVES

Commission Directive 95/56/EC of 8 November 1995
Commission Directive 95/54/EC of 31 October 1995
Commission Directive 1999/5/EC of 9 March 1999

VERZEKERINGEN / ASSURANCES

SCM (Holland) - Homologation Directive TT-03 - Vehicle Tracking Systems

UPEA (Belgium) - C. J. 2. - Systemes “APRES VOL ET DE LOCALISATION”
- C. J. 0. - Systemes “DE LOCALISATION”
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