IMOBILIZÉR CA-322 „Akcent“
Zajištění-vypněte klíček zapalování, zavřete dveře.
Stiskněte libovolné tlačítko ovladače, imobilizér
se zajistí - potvrzeno jedním bliknutím směrových
světel. Zároveň se zamknou dveře (má-li vůz centrální zamykání).
Zajištění indikuje blikající kontrolka ve vozidle.
Pokud má vozidlo též elektrické ovládání oken, zajištění
tlačítkem A (1) okna zavře (zajištění tlačítkem B (2) je ponechá beze změny).

Vypnutí - stiskněte libovolné tlačítko ovladače. Vypnutí
je potvrzeno blinkry (2 bliknutí), odemknou se zámky. Po
otevření dveří se zapne osvětlení kabiny (svítí do zapnutí
klíčku, max. 1 minutu). Po zapnutí klíčku zapalování je
vůz připraven k jízdě.

REARM* - pokud do 1 minuty od vypnutí nenastoupíte,
imobilizér se automaticky znovu zajistí (včetně uzamčení
dveří).

Nouzové vypnutí* - ztratíte-li ovladač, otevřete dveře,
zapněte klíček zapalování a stiskněte tlačítko VALET.
AUTOIMO* - je-li klíček zapalování vypnut déle než
5 minut, imobilizér zablokuje motor (kontrolka přerušovaně
svítí). Odblokovat lze stiskem libovolného tlačítka ovladače.
Dočasně lze automatickou imobilizaci vyřadit vypnutím
klíčku zapalování při stisknutém VALET (vyřazeno až do
následného použití dálkového ovladače).
Další ovladač - imobilizér lze ovládat až třemi ovladači. Signál ovladače je chráněn plovoucím kódem (mění
se při každém použití). Nový či náhradní ovladač lze zís-

kat v autorizovaném servisu. Při zapnutí klíčku zapalování Vás kontrolka počtem bliknutí informuje, kolik ovladačů je pro Váš vůz k dispozici (zkontrolujte si po převzetí
vozu ze servisu).

Imobilizér nereaguje na ovladač (po nelegálním
pokusu otevřít vůz nebo výjimečně po výměně baterie
v ovladači). Imobilizér nouzově odstavte, zapněte klíček
zapalování a stiskněte libovolné tlačítko dálkového ovladače. Provede se speciální kontrola, dále imobilizér pracuje normálně (jinak kontaktovat servis).

Výměna baterie - při postupném poklesu dosahu ovladače vyměňte jeho baterii (po odšroubování krytu, pozor
na polaritu). Baterie typ BAT 6 (nebo L1016). Životnost
kvalitní baterie je cca 1 rok.
Údržba - doporučujeme minimálně jednou za rok předat
vozidlo odbornému servisu k celkové kontrole imobilizéru.
Pozornost je též třeba věnovat možné oxidaci dveřních
spínačů nebo kontaktů víka kufru. Zásahy do systému svěřujte pouze autorizovanému servisu.
Upozornění : Výrobce nenese odpovědnost za škody
způsobené neodbornou, nevhodnou nebo neúplnou
montáží zařízení či neodborným zásahem do výrobku.
* funkce je volitelná (servisním nastavením)
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