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COBRA 889

INLEIDING

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de
afstandsbediening aan de alarmcentrale doorgeeft. De dynamische code, een geregistreerde uitvinding van
DELTA
ELETTRONICA, waarborgt het allerhoogste beveiligingsniveau voor de toegangscode van de auto.

Iedere keer als de afstandsbediening wordt ingeschakeld geeft deze twee
gecodeerde signalen af: een eerste onveranderlijke (basis)code en een tweede die varieert, daarbij
uitgaande van een reeks geheime rekenvoorbeelden, die zowel in de besturing als in de alarmcentrale
(dynamische code) staan
opgeslagen.

Het beschermde signaal verandert bij iedere inschakeling en de alarminstallatie schakelt alleen dan
aan/uit, als ze ook daadwerkelijk het verwachte signaal ontvangt.

Deze nieuwe techniek resulteert in een betere beveiliging van de alarminstallatie, omdat ze sabotage en
het gebruik van scanners aanzienlijk bemoeilijkt.
Het op zich reeds buitengewoon hoge veiligheidsniveau van de COBRA 889 kan door de inbouw van
extra beveiligingen, zoals radar of hellingsdetector
(hijs-/wegsleepbeveiliging), nog verbeterd worden.
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COBRA 889
2. FUNCTIE-EIGENSCHAPPEN

AFSTANDSBEDIENING T.B.V. IN- EN UITSCHAKELING    •

AUTOMATISCHE INSCHAKELING VAN DE DUBBELE STARTONDERBREKING    •

DUBBELE STARTBLOKKERING T.B.V. STARTMOTOR, BRANDSTOF- OF
BENZINEPOMP

   •

DYNAMISCHE CODE DIE BIJ ELKE SCHAKELING VAN CODE VERANDERT
(ROLLING CODE)

   •

OMTREKBEVEILIGING OP ALLE DEUREN    •

KOFFERBAKBEVEILIGING WANNEER DEZE WORDT GEOPEND    •

MOTORKAPBEVEILIGING WANNEER DEZE WORDT GEOPEND    •

ULTRASOONSENSOR. GEEFT ALARM WANNEER EEN RUIT WORDT INGESLA-
GEN

   •

GLASBREUKSENSOR (OPTI). GEEFT ALARM WANNEER EEN RUIT WORDT IN-
GESLAGEN

SIRENE MET EIGEN VOEDING (NOODSTROOM T.B.V. SABOTAGE) COBRA
5394

   •

HELLINGSDETECTOR (OPTI T.B.V. EXTRA BEVEILIGING)

RADARDETECTIE T.B.V. CABRIO'S (OPTI T.B.V. EXTRA BEVEILIGING )

KNIPPERLICHTSIGNALERING BIJ IN-/UITSCHAKELEN VAN ALARM    •

LED MEMORY GEEFT AAN VIA WELK CIRCUIT ER EEN ALARM IS GEWEEST    •

CENTRALE PORTIERVERGRENDELING; SCHAKELING VOOR  BESTAANDE
VERGRENDELING

UITGANG ELEKTRONISCHE SIRENE 120 DBA PER METER    •

RAAMSLUITMODULES (MASSASCHAKELEND) OPTI T.B.V. COMFORT

SCHUIFKANTELDAKMODULES (MASSASCHAKELEND) OPTI  T.B.V.
COMFORT

UITSCHAKELBARE ULTRASOONDETECTIE VIA HANDZENDER    •

GECODEERDE NOODSLEUTEL    •

3. INSCHAKELEN VIA DE HANDZENDERS

WANNEER U OP DE ONDERSTE GROENE KNOP MET UITSPARING DRUKT
GEBEURT HET VOLGENDE:

A. Alarm schakelt in.
B. Startblokkering wordt ingeschakeld.
C. Knipperlichten knipperen 2 x 1 sec.
D. Led gaat continu branden.
E. De deuren worden vergrendeld (wanneer vergrendeling aanwezig is).
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F. De ramen en het schuifdak worden gesloten (wanneer deze elektrisch aanwezig zijn) en losse modules
worden gebruikt.

4. UITSCHAKELEN VIA DE HANDZENDERS

WANNEER U OP DE ONDERSTE GROENE KNOP MET UITSPARING DRUKT GEBEURT HET
VOLGENDE:

A. Alarm schakelt uit.
B. Startonderbreking wordt opgeheven.
C. Knipperlichten branden 1 x 1 seconde.
D. Led begint snel te knipperen.
E. De deuren worden ontgrendeld (geopend).

5. ALARM ONDERBREKEN

Wanneer het alarm afgaat (sirene en knipperlichten) is het mogelijk door eenmaal op de GROENE knop
met uitsparing te drukken, de sirene en knipperlichten uit te schakelen. De beveiligde functies blijven in
bedrijf en als er voor de tweede maal op de GROENE knop met uitsparing wordt gedrukt, schakelen ook
de andere functies uit.

6. UITSCHAKELBAAR ULTRASOON EN BLOKKERING VAN DE ELEKTRISCH BEDIENDE
RAMEN
Wanneer je een raam open wilt laten staan of een dier in de auto achter wilt laten, dan kan de
ultrasoondetectie uitgeschakeld worden. Als dat gebeurt wordt automatisch ook de functie van het sluiten
van de elektrische ramen geblokkeerd. Wanneer deze functie is ingeschakeld gaat de led niet continu
branden, maar langzaam knipperen.

7. GEHEUGEN LEDINDICATIE

AANTAL PULSEN VAN DE LED ALARMOORZAAK

1 knipperpuls Deurcontacten en motor-/kofferdekselcontacten

2 knipperpulsen Glasbreuk-/afsleepdetectie en
hyperfrequent modules

3 knipperpulsen Ultrasoon

Deze funktie wordt 15 sec. na het inschakelen van het contact opgeheven.

AUTOMATISCHE INSCHAKELING
Het systeem schakelt 30 seconden na het uitzetten van het contact automatisch in.
* Led brandt continu.
* Startonderbreking schakelt in.
* Het systeem wordt uitgeschakeld via de handzender.

 9. GECODEERDE NOODSLEUTEL
De elektronische noodsleutel wordt alleen gebruikt wanneer het alarmsysteem niet reageert op de
afstandsbediening (defecte afstandsbediening of lege batterij.

Ga als volgt te werk:
A. Open een deur (alarmfase volgt).
B. Zet het contact op aan.
C. Druk de elektronische noodsleutel gedurende 1 seconde tegen de houder op het dashboard.
D.  U kunt nu starten.
Bij het uitzetten van het contact de bovenstaande handelingen blijven herhalen, omdat de automatische
inschakeling van de dubbele startonderbreking 30 seconden na het uitzetten van het contact inschakelt.



4

COBRA 889

10. BATTERIJEN VERVANGEN VAN DE HANDZENDER

De batterijen die worden gebruikt zijn alkaline batterijen van 12 Volt. De batterijen gaan ± 6 tot 12
maanden mee.

Ultrasoontest:
A. Open één raam en schakel het alarm in. U hebt 45 seconden de tijd om de gevoeligheid van de sensoren

af te stellen. Beweeg binnen 45 seconden met je hand in de auto; de led zal gaan reageren en de sirene
geeft bij iedere beweging een piep, zodat je de optimale afstelling kunt instellen.

Stel hem zo af, dat er geen vals alarm kan plaatsvinden (± 20 cm. achter de hoofdsteunen van de voorste
stoelen). Na 45 seconden insteltijd staat het alarm op scherp, iedere beweging of openen van motorkap /
kofferdeksel of portieren zal een alarmfase tot gevolg hebben.

B. Wanneer u de auto verlaat, zorg dan dat de ramen en het schuifdak gesloten zijn om vals alarm te
voorkomen.
Wilt u de ramen en het dak geopend laten, gebruik dan de uitschakelbare ultrasoonfunctie via de
handzender.

C. Een speciale beveiliging voorkomt het inschakelen van het systeem bij een lopende motor.
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(1) AFSTELLING ULTRASOON
1. Afstelling van het ultrasoon op ± _ van de maximale gevoeligheid.
2. Draai het raam zodanig naar beneden, dat een hand naar binnen kan.
3. Schakel het alarm in.
4. Binnen de insteltijd (40 seconden) kunnen we de gevoeligheid van het

ultrasoon afregelen. Bij iedere beweging zal de led uitgaan en de
sirene een piep geven.

5. Nadat de hand naar binnen is gestoken en door de beweging het alarm-
systeem heeft geactiveerd, dient de led uit te gaan .

6. Verhoog of verminder de gevoeligheid naar aanl eiding van de testen.
7. Herhaal het instellen totdat een goede afstelling is verkregen.

(2) AFSTELLING GLASBREUKMELDER WANNEER DEZE WORDT GEMON TEERD
1. Het afstellen kan uitsluitend geschieden gedurende de insteltijd van

het alarmsysteem (40 seconden).
2. Regel de gevoeligheid van de glasbreukmelder door met een metalen

voorwerp op de voorruit van de auto te tikken.

(3) AFSTELLING HYPERFREQUENTIE
* Indien deze module wordt gemonteerd; andere afstelling op minimaal

zet-ten.
1. Zet de potentiometer van de module op minimaal.
2. Sluit de module aan op de centrale.
3. Gebruik de potentiometer op de centrale om de gevoeligheid van de

hyperfrequentie in te stellen.

 PROGRAMMERING
DE PROGRAMMERINGSSCHAKELAARS BEVINDEN ZICH AAN DE ONDERZIJDE MET HET
OPSCHRIFT "PROG".

PROGRAMMERING VAN DE TIJD VOOR HET OPENEN VAN DE PORTIEREN
1. Zet schakelaar nr. 1 op ON.
2. Druk gedurende het gewenste aantal seconden op de GROENE knop met

uitsparing van  de handzender.
3. Zet schakelaar nr. 1 terug op OFF.

Belangrijk: Bij de standaard centrale portiervergrendeling is de
schakelpuls 0,7 sec.; dus de tijd zo kort mogelijk
instellen
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PROGRAMMERING VAN DE TIJD VOOR HET SLUITEN VAN DE PORTIEREN

1. Zet schakelaar nr. 2 op ON.
2. Druk gedurende het gewenste aantal seconden op de GROENE knop met

uitsparing van de handzender.
3. Zet schakelaar nr. 2 terug op OFF.

Belangrijk:  Bij de standaard centrale portiervergrendeling is de
schakelpuls                      0,7 sec ., dus de tijd zo kort mogelijk
instellen.

PROGRAMMERING UITGANG ALARM

1. ON  = CONTINU (VOOR SIRENE)
Zet schakelaar nr. 3 op ON.

2. OFF = PULSEREND (VOOR ORIGINELE CLAXON)
Zet schakelaar nr. 3 terug op OFF.

KLEURCODELIJST COBRA 889 EN SIRENE 5394
STEKKER J 01:

Nr.   1 GEEL ten behoeve van knipperlichten
Nr.   2 ROOD-GEEL ten behoeve van +30 constante voeding

(15 Amp.)
Nr.   3 GEEL ten behoeve van knipperlichten
Nr.   4 ROOD ten behoeve van sirene 5394
Nr.   5 ZWART (code- ten behoeve van startonderbrekingsmodule 

draad) 1984 gecodeerd
Nr.   6 ZWART ten behoeve van led
Nr.   7 WIT-ZWART ten behoeve van sirene 5394
Nr.   8 ZWART (gnd) massa (chassis)
Nr.   9 ROOD-GRIJS +30 constante voeding
Nr. 10 loos
Nr. 11 ROOD ten behoeve van + led
Nr. 12 GROEN-ROOD ten behoeve van startonderbrekingsmodule 

(+15)
Nr. 13 ROZE loos
Nr. 14 ZWART loos
Nr. 15 BLAUW-ROZE ten behoeve van linker deurcontact

STEKKER J O2:
Nr.   1 loos

Nr.   2 ZWART ten behoeve van sirene 5394

Nr.   3 WIT-ROOD ten behoeve van claxon (pulserend);
(niet aansluiten bij T.B.B.S. alarmsystemen)

Nr.   4 loos

Nr.   5 loos

Nr.   6 WIT ten behoeve van sirene 5394

Nr.   7 GROEN-ROOD ten behoeve van sirene (gaat naar GROEN- ZWART)
Nr.   8 BLAUW ten behoeve van koffercontact

Nr.   9 BLAUW ten behoeve van motorkapcontact

CO 889
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STEKKER J O3:
Nr.   1 loos

Nr.   2 PAARS-WIT ten behoeve van centrale portiervergrendeling

Nr.   3 GEEL-ZWART ten behoeve van centrale portiervergrendeling

Nr.   4 PAARS ten behoeve van centrale portiervergrendeling

Nr.   5 loos
Nr.   6 loos

Nr.   7 BRUIN-WIT ten behoeve van elektrische raammodule
(massaschakelend)

Nr.   8 ORANJE ten behoeve van centrale portiervergrendeling

Nr.   9 BLAUW ten behoeve van deurcontacten

Nr. 10 BLAUW ten behoeve van deurcontacten

Nr. 11 GRIJS-ZWART ten behoeve van centrale portiervergrendeling

Nr. 12 ORANJE-WIT ten behoeve van centrale portiervergrendeling
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