
Cobra 802 
 
Startblokkering Montagehandleiding 
 
 
Aansluitingen van het geheel: 
 
Kleur draad Identificatie draad Aansluiting 
Zwart (1,5 mm²) +30E Ingang zekeringkast via een zekering van 15A (+12V) 
Zwart (1,5 mm²) +15 Aansluiten op (+15V) na kontakt. Deze draad mag niet 

wegvallen tijdens het starten en lopen van de motor. 
Zwart (1,5 mm²) Massa / GND Massa van de Cobra 802, aansluiten op een goede 

massa! (Chassis of -klem Accu) 
Zwart (1,5 mm²) 1 Gebruiken om de eerste motoronderbreking uit te 

voeren. 
N.B. Noodzakelijk om een +15V (Spanning na kontakt) 
te onderbreken of benzinepomp-relais of voeding van 
de dieselpomp. 

Zwart (1,5 mm²) 2 Tweede motoronderbreking. (Startmotor) 
Zwart (1,5 mm²) BZZ Negatieve sturing voor de bieper (=optie) / Af-isoleren! 
 
 
Belangrijk: 
1. Identificeer alle zwarte draden voordat de uiteinden gestript worden. 
2. Verwijder deze identificatie-plakkertjes na iedere verbinding. 
3. Voor elektrische verbindingen mogen geen “fast-connectors” (Scotch-lock) gebruikt worden. 

Soldeer deze verbindingen. 
4. Het systeem zal zichzelf, 28 seconden na uitschakeling van het kontakt, automatisch inschakelen. 
5. Bij een extra bestelling van een elektronische sleutel, bestel dan het volgende codenummer: CO-

937. 
 
 
Bijmaken / vervangen van elektronische sleutels: 
 
Voor elke Cobra 802 startblokkering kunnen maximaal 2 elektronische sleutels worden gemaakt. 
1. Cobra 802 uitschakelen. 
2. Zet schakelaar N°1 op “ON” en druk de eerste elektronische sleutel in de houder. 
3. Wacht 1 seconde… 
4. Druk de tweede elektronische sleutel gedurende 1 seconde in de houder. 
5. Zet schakelaar N°1 op “OFF”. 
6. Kontroleer de werking van beide elektronische sleutels 
 
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ieder mogelijk defect of storing van het systeem en/of het elektronisch systeem 
van de auto. 
 
 
Technische gegevens: 
 
• Werkspanning…………………………………………………………………………..………9-15 volt DC 
• Maximum Stroomverbruik @ 12 volt: 

Scherp gesteld………………………………………………………………………..………….< 7 mA 
 Niet scherp gesteld………………………………………………………………………………< 8 mA 
• Funktioneel temperatuurbereik………………………………………………………..…-30°C t/m +85°C 
• Relais-capaciteit Staronderbreking………………………………...30A gedurende 5 sec. 20A continu 
• Capaciteit led uitgang…………………………………………………………………………………10 mA 
• Capaciteit Bieper uitgang…………………………………………………………………………….50 mA 
• Afmetingen Centrale…………………………………………………………………….….116x35x88 mm 
• Gewicht centrale…………………………………………………………………………………...550 gram 
 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 
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