
BRIDGE 7518- Acces Code

De Bridge 7518 is het antwoord van Cobra op diefstal van de auto door middel van het stelen van de
autosleutels en /of handzenders
Ook al heeft de dief de autosleutels en /of de handzenders in zijn bezit, hij heeft een geheime code
nodig om ze te gebruiken, een code die alleen U kent.
Deze code wordt toegevoegd aan de high-security rolling code welke de handzender naar het alarm
systeem zendt. De Acces code is reeds toegewezen aan het alarm systeem wat U heeft aangekocht.
De code vindt U op de Security Card in de kit. Op de Security Card staat ook een Pin-code die u kunt
gebruiken in geval van nood. We adviseren u de Acces code te “personaliseren” volgens
meegeleverde handleiding.

FUNCTIES:

Raadpleeg de in de set meegeleverde handleiding van de Bridge voor de beschrijving van diverse
functies. Variaties op die functies specifiek voor dit product staan hieronder aangegeven.
AUTOMATISCH INSCHAKELEN ( blz.13 Bridge handleiding )
Deze functie werk altijd.
AKTIEVE INSCHAKELEN ( blz.18 Bridge handleiding ).
Deze functie werkt altijd.
CODE SLEUTELS
Om een verantwoord niveau van beveiliging te behouden geen extra elektronische noodsleutels
aanmaken

                                             

HOOFDFUNCTIES VAN DE HANDZENDER

Druk op de SEND toets van de handzender om het alarm systeem te activeren
Het alarm systeem is uit te schakelen door de code (knopjes 1-2-3-4) in te toetsen en op de SEND
toets te drukken. De startonderbreker schakelt op dezelfde manier uit wanneer deze werd
ingeschakeld via automatische inschakeling.

NB: Wanneer u een verkeerde code invoert, zal het alarm systeem de fout registreren door drie
keer een knipper signaal via de knipperlichten te geven en drie beebs van de buzzer. Nadat de
code vier maal verkeerd is ingevoerd, genereert het alarm systeem voor 10 s. en zal voor 5 min
geblokkeerd zijn, zichtbaar door de knipperlichten die om de 10 s. een signaal geven.

ANDERE FUNCTIES TE VERKRIJGEN BIJ HET UITGESCHAKELD ALARM SYSTEEM

Paniek alarm (blz.18 Bridge handleiding)
Druk op 1 en SEND
Blokkering van de automatische inschakeling van het alarm systeem ( Garage stand )( blz.13
Bridge handleiding )
Druk op 1 en SEND met de contactsleutel op “ON”



ANDERE FUNCTIES TE VERKRIJGEN BIJ INGESCHAKELD ALARM SYSTEEM

Het deactiveren van de volumetrische ultrasoon sensor (blz.14 Bridge handleiding)
Druk op 1 en SEND binnen 40 s. nadat het alarm systeem is ingeschakeld.
Het deactiveren van de toegevoegde sensoren
Druk op 1 en SEND binnen 40 s. nadat het alarm systeem is ingeschakeld.
Paniek alarm ( blz.18 Bridge handleiding )
Druk op 1 en SEND; de paniek functie werkt alleen 40 s. nadat het alarm systeem is ingeschakeld

Acces code aanpassen

De toegangscode kan eenvoudig worden veranderd door de volgende procedure:
• Schakel het alarm systeem uit
• Open het portier aan de bestuurders kant en laat deze open
• Draai de contactsleutel op “ON”
• Typ de code die op de Security Card of de laatste code die in het systeem is in geleerd ( degene

die U wilt veranderen ) op de handzender.
• Druk op SEND
• De LED op het dashboard van de auto zal gaan branden
• Typ de nieuwe code in op de handzender die U wilt opslaan ( wacht niet langer dan 5 s. tussen

elke druk op de toets )
• Druk op SEND
• De LED zal drie keer knipperen om aan te geven dat de nieuwe code correct is ontvangen en

constant blijven branden totdat U de code nogmaals bevestigt
• Typ de nieuwe code in op de handzender dat U wilt opslaan en druk op SEND
• Als de ingegeven code overeen komt met de vorige, zal de LED een aantal maal knipperen om te

bevestigen dat de code is opgeslagen

AUTO-LEARNING PROCEDURE VOOR DE NIEUWE HANDZENDERS

Ingeval van verlies van u handzender of wanneer deze niet meer optimaal werkt, kunt U de
handzender onder veilige omstandigheden vervangen mits u maar u PIN-code gebruikt. Ga als volgt
te werk:
1. Schakel het alarm systeem uit
2. Leg al de in te leren handzenders klaar
3. Draai de contactsleutel die keer op “ON” binnen 7 seconden.
4. De LED zal een knippersignaal gedurende 3 seconden geven ter bevestiging dat u de PIN-code

kan invoeren
5. Nadat de LED is uitgegaan draait u de contactsleutel op “ON” en telt U het aantal knipper signalen

tot het aantal van het eerste cijfer van u PIN-code ( Voorbeeld 2 keer knipperen =2 is het eerste
cijfer van u PIN-code ) draai daarna de contactsleutel op “OFF”. Herhaal deze procedure voor alle
cijfers. Als er een fout wordt gemaakt wacht dan 10 seconden met het contact “OFF” en ga dan
terug naar stap 3

6. Draai de contactsleutel op “ON”. De LED zal constant blijven branden om aan te geven dat de
PIN-
code correct is ingeleerd

7. Druk op 1 en 4 van de handzender ( tegelijkertijd ).Let er op dat de LED ongeveer 1 seconde
uitgaat.

8. Herhaal stap 7 voor alle handzenders die u wilt in leren
9. De in leer procedure kan elk moment onderbroken worden door de contactsleutel op “OFF” te

draaien.

NB: ZODRA ER EEN NIEUWE HANDZENDER OP HET ALARM SYSTEEM IS INGELEERD
SCHAKELT HET SYSTEEM DE OUDE HANDZENDERSET BUITEN WERKING. ALS U DE OUDE
HANZENDERS WILT BEHOUDENDIE WILT BEHOUDEN DIENT U DEZE IN DE
INLEERPROCEDURE OP TE NEMEN. HET ALARM SYSTEEM WERKT MET MAXIMAAL 4
ZENDERS.


