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4600 MANUAL DO UTILIZADOR “GUIA RÁPIDO”

 O grupo Cobra está empenhado em reduzir a utilização dos recursos naturais.
 Ajude a preservá-los descarregando, se necessário, o manual de utilizador completo, através do sítio
 WWW.COBRA-ES.COM na secção“DOWNLOAD DE MANUAIS DE UTILIZADOR”.

1. -  ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO ATRAVÉS DO TELECOMANDO ORIGINAL DO VEÍCULO OU DO TELECOMANDO COBRA 
(opcional ou incluído)

Para ativar o sistema, prima uma vez o botão de fecho de portas do telecomando original, 
ou a tecla “A” do telecomando Cobra.

A ativação é confi rmada com:

• o bloqueio das portas (com telecomando Cobra, apenas se estiver disponível);
• sinais sonoros (caso estejam ativados);
• a emissão de um sinal luminoso pelos indicadores de direção (apenas se estiver disponível);
• o acendimento da luz LED existente no painel de controlo.

A ativação efetiva do sistema ocorre após um período neutro de cerca de 25 s, 
ou quando o LED existente no painel de controlo começar a piscar de forma intermitente.

Para desativar o sistema, prima uma vez o botão de abertura de portas do telecomando
original, ou a tecla “B” do telecomando Cobra. 

A desativação é confi rmada com:

• a abertura das portas (com telecomando Cobra, apenas se estiver disponível);
• um sinal sonoro (caso esteja ativado);
• a emissão de um sinal luminoso pelos indicadores de direção (apenas se estiver disponível);
• o desligar da luz LED existente no painel de controlo.

Nota:  se o sistema incluir o Driver Card (opcional), é possível obter as funcionalidades acima mencionadas premindo o botão 
central.

O sistema é fornecido com um conjunto básico de funcionalidades (funções ativas). O instalador tem a possibilidade de ativar 
outras características funcionais - as funções ativáveis - que têm impacto nos níveis de segurança e conforto oferecidos pelo 
sistema. A seguir, apresenta-se a lista dos dois grupos de funções e a respetiva descrição de utilização.

2. - FUNÇÕES ATIVAS

2.1 - Proteção do habitáculo com sensores por ultrassons - O sistema protege o habitáculo do veículo através de um sensor 
por ultrassons. Em caso de intrusão, o alarme é acionado.

2.2 - Proteção perimetral com função de diagnóstico - A abertura de uma porta, do capô ou da mala aciona o alarme. A função 
de “diagnóstico” indica se, durante a ativação do sistema, alguma porta, o capô ou a mala estão abertos ou mal fechados. A 
anomalia é indicada através de 3 sinais luminosos emitidos pelos indicadores de direção e de 3 sinais sonoros (5 sinais sonoros 
caso tenha sido ativada a sinalização sonora de ativação e desativação).

2.3 - Proteção contra o corte de cabos (apenas para sistemas com sirene auto-alimentada) - Com o sistema ativo, em caso de 
interrupção de alimentação (por exemplo: corte dos cabos da bateria do veículo), o alarme é acionado indicando uma sabotagem.

2.4 - Bloqueio antiarranque do motor  - Com o sistema ativo, o arranque do motor é impedido.  

2.5 - Ativação com exclusão da proteção volumétrica - Esta função permite a ativação do alarme excluindo a proteção do 
habitáculo. Pode tornar-se útil caso tenha necessidade de deixar animais ou pessoas a bordo, ou se quiser deixar os vidros 
abertos. As outras proteções mantêm-se ativas. 
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Botão A > 

para ativar o alarme e 
fechar as portas.

Botão B > 

para desativar o alarme e 
abrir as portas.

B
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Para excluir a proteção volumétrica proceda do seguinte modo:

sdesligue o motor certifi cando-se de que a chave de ligação/botão fi ca na posição OFF/STOP e, passados 5 s, prima o botão 
existente no painel de controlo, continuando a premi-lo até que o LED assinale, através um sinal luminoso, a efetiva desativação 
da proteção. Mantendo o botão premido, o LED emitirá dois sinais luminosos para indicar que foi desativado um possível sensor 
adicional (por exemplo, um sensor anti-elevação) e, seguidamente, três sinais luminosos para indicar que ambos foram desativados. 
Esta desativação é válida apenas durante um ciclo de ativação do sistema e o funcionamento dos sensores será automaticamente 
reposto durante a ativação seguinte. Em alternativa, ative o sistema premindo o botão “A” do telecomando. Ao premir novamente 
o botão “A” proteção volumétrica é excluída(sensores por ultrassons). A exclusão é confi rmada através da emissão de um sinal 
luminoso pelos indicadores de direção e por um sinal sonoro.
Premindo novamente o botão “A” a proteção volumétrica volta a fi car ativa, excluindo os sensores adicionais. A exclusão é 
confi rmada através da emissão de dois sinais luminosos pelos indicadores de direção e por dois sinais sonoros.
Premindo novamente o botão “A” excluem-se a proteção volumétrica e os sensores adicionais. A exclusão é confi rmada através 
da emissão de três sinais luminosos pelos indicadores de direção e por três sinais sonoro.

Nota:  em alguns veículos, deixar os vidros abertos faz com que o sensor de proteção do habitáculo seja automaticamente excluído 
quando as portas são fechadas utilizando o telecomando original. 

2.6 - LED de indicação de estado - O LED existente no painel de controlo fornece indicações sobre o estado do sistema: se o 
sistema for ativado, o LED acende uma luz fi xa e, após um período neutro de 25 s, começa a piscar. Se o sistema for desativado, 
a luz desliga-se.

2.7 - Memória de alerta - Quando o alarme é acionado 
durante o período de ativação, o sistema, ao ser 
desativado, indica a ocorrência de um alerta através 
de 3 sinais luminosos emitidos pelos indicadores de 
direção e de 3 sinais sonoros (5 sinais sonoros caso 
tenha sido ativada a sinalização sonora de ativação 
e desativação).
A memória de alerta apenas fornece indicações 
detalhadas acerca dos alertas ocorridos, após a 
desativação do sistema e antes de ser ligada a 
ignição. Estes podem ser identifi cados através da 
contagem do número de sinais luminosos emitidos 
pelo LED existente no painel de controlo.
 
2.8 - Desativação de emergência - Em caso de avaria, abra a porta com a chave mecânica e insira-a no quadro de ligação/
botão. Se o sistema não se desativar ou se tiver perdido o telecomando original, pode sempre desativar o sistema utilizando o 
código PIN que se encontra no PIN Code Card. Prima o botão existente no painel de controlo o número de vezes correspondente 
ao valor do primeiro algarismo do seu Código Pin. Cada vez que pressionar o botão provocará a emissão de um sinal luminoso 
de curta duração pelo LED. Uma pausa mais prolongada será interpretada pelo sistema como o fi nal da inserção do algarismo, 
que será indicada através da emissão de um sinal luminoso de longa duração pelo LED. Insira os restantes algarismos do código 
PIN utilizando o mesmo procedimento. Assim que forem inseridos corretamente os quatro algarismos, o sistema será desativado.

ALARME
ACTIVADO

CÓDIGO PIN

OK

Prima o número de vezes
correspondente ao valor do
algarismo do CÓDIGO PIN.

Inserção do
algarismo seguinte

do
CÓDIGO PIN

pausa

ALARME
DESATIVADO

Sinal
luminoso
de curta

Sinal
luminoso
de longa

2.9 - Sinal luminoso emitido pelos indicadores de direção em fase de alarme - Quando o sistema deteta um assalto, a sirene 
toca e os indicadores de direção emitem sinais luminosos durante 28 s.

SINAIS EMITIDOS 
PELO LED

CAUSA PARA A ATIVAÇÃO DO ALARME

1 sinal luminoso Deteção de abertura de portas.

2 sinais luminosos Deteção através do sensor volumétrico.

3 sinais luminosos Abertura do capôt.

4 sinais luminosos Deteção de ignição (chave de ignição).

5 sinais luminosos Deteção de abertura da mala.

6 sinais luminosos Deteção de abertura de portas.

7 ÷ 14 sinais 
luminosos

Deteção de alerta técnico. 
Dirija-se ao instalador.
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3. - FUNÇÕES ATIVÁVEIS

3.1 - Ativação e regulação do volume dos sinais sonoros de ativação e desativação - Esta função permite ativar a emissão 
de sinais sonoros de curta duração que indicam a ativação e a desativação do sistema. No entanto, esta função invalida a 
homologação ECER116.

3.2 - Ativação passiva - Esta função permite a ativação automática do sistema ao fi m de 30 s após o veículo ter sido desligado 
e também depois da abertura e fecho da porta do condutor, ou apenas depois de o condutor ter saído do veículo.

3.3 - Anti-distração - Permite a ativação automática do sistema se, depois da desativação do mesmo, não for aberta qualquer 
porta ou se o condutor ou algum dos passageiros não entrar no veículo. A ativação ocorre após 115 s. 

3.4 - Anti-distração com ativação do fecho centralizado - Semelhante à função anti-distração, mas com o subsequente bloqueio 
automático das portas (apenas se estiver disponível).

3.5 - Bloqueio antiarranque do motor passivo - É ativado ao fi m de 115 s após o veículo ter sido desligado. 

3.6 - Relativamente às funções Fecho dos vidros em modo Conforto com o telecomando Cobra, Anti-roubo, Modo garagem 
- Consulte o manual do utilizador.

4. - CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO

 a) Cada alteração subsequente da instalação invalida o certifi cado de instalação.
 b) O certifi cado de instalação deve ser preenchido pelo instalador e entregue ao utilizador.

Eu, abaixo-assinado, , instalador profissional,

certifico ter realizado pessoalmente a instalação do dispositivo de proteção do veículo descrito de seguida, de acordo com as

instruções do fabricante.

Descrição do veículo

- Marca:

- Tipo:

- Número de chassis:

- Número de matrícula:

Descrição do dispositivo de proteção do veículo

- Marca (por exemplo, COBRA):

- Tipo (por exemplo, Anti-roubo AK4615EUSAA):

- Número de série da centralina (por exemplo, S/N 00046292591) *:

- Número de Homologação (por exemplo, E24 116R-000032, E24 10R-030824) *:

Feita em: , a

Morada completa do instalador (e carimbo):

Assinatura do Instalador:

(especificar as funções instaladas)

CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO

* NOTA: Estes dados podem ser encontrados no invólucro externo do produto.
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5. - CONDIÇÕES DE GARANTIA

O produto está coberto por uma garantia de 24 meses a partir da data de aquisição, comprovada através de recibo ou fatura.
A garantia não é aplicável caso o produto sofra danos decorrentes de uma instalação incorreta, danos causados por quedas ou 
pelo transporte, por negligência ou por causas não imputáveis a defeitos de fabrico.
Em caso de instalação incorreta do sistema, o fabricante não pagará qualquer indemnização por danos:

- de qualquer natureza e diretos ou indiretos;
- causados a bens ou pessoas.

Para benefi ciar da garantia é necessário dirigir-se ao vendedor autorizado com uma prova de compra indicando a respetiva data.

A empresa responsável pelo fabrico não assume qualquer responsabilidade por falhas e anomalias do sistema antifurto e/ou do 
sistema elétrico do seu veículo decorrentes de uma instalação incorreta e/ou da não observância das características técnicas 
indicadas. O sistema antifurto tem uma função exclusivamente dissuasora contra eventuais furtos.

6. - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


