AUTOALARM CA-10 „REX“
Zajištění - vypněte zapalování, zavřete
dveře, případně i okna. Stiskem tlačítka:
( ) zajistíte kompletně
( ) zajistíte bez snímače otřesů
Zajištění potvrdí 1 pípnutí*. Ozve-li se pípnutí 4x,
nejsou zavřené dveře nebo je aktivován přídavný
snímač (kapota apod.).

Odjištění - stiskněte tl.

nebo

.

Vypnutí potvrdí 2 pípnutí*. Po otevření dveří svítí světlo v
kabině do zapnutí do klíčku. Když do 1 minuty od vypnutí
nenastoupíte alarm se znovu zajistí.*

Poplach - siréna spustí na 30s, potom se alarm opět zajistí.
Zrušit poplach lze tl.
nebo
, vozidlo zůstane
zajištěno.
Paměť poplachu - slyšíte-li pří odjištění 3 pípnutí, byl v autě
poplach. Se zapnutým klíčkem zapalování lze kdykoliv stiskem
zobrazit příčinu posledního, tl.
předposledního
tl.
poplachu. Počet bliknutí kontrolky informuje o příčině:
počet bliknutí - příčina
zapnutí zapalování
2
otevření dveří
3

5
6
7

přídavný snímač AL
zapnutí el. spotřebiče
detektor otřesů

Poplach PANIC* - stiskněte současně obě tlačítka (

i

). Zapne se tak přerušované houkání (trvá 30s nebo do
zrušení ovládačem). Lze užít k vyhledání vozu na parkovišti.
Nouzové vypnutí* - ztratíte-li ovladač, otevřete vůz (nastane
poplach), zapněte zapalování a stiskněte tlačítko VALET.
* funkce je volitelná nastavením vlastností alarmu

Další ovládač - alarm lze ovládat až třemi ovládači. Nový
ovládač Vám dodá autorizovaný servis. Počet bliknutí signálky
při zapnutí klíčku informuje, kolik má Váš alarm ovládačů. Signál
ovládače má plovoucí kód (mění se při každém použití).
Výměna baterie - při trvalém poklesu dosahu ovládače
vyměňte jeho baterii (po odšroubování krytu). Baterie typ BAT 6
(nebo L1016), pozor na polaritu. Životnost kvalitní baterie je cca
1 rok.
Údržba - doporučujeme alespoň jednou za rok předat vozidlo
odbornému servisu ke kontrole alarmu. Pozornost věnujte
funkci dveřních a kapotových spínačů. Zásahy do systému
svěřujte pouze autorizovanému servisu.
Podrobné vysvětlení všech vlastností výrobku si
vyžádejte u prodejce, nebo u výrobce.
Následující funkce jsou dostupné pouze při instalaci
s rozšířovacím modulem CR-11:
Centrální zamykání - je-li je alarm spojen s centrálním
zamykáním, zajištěním se dveře zamknou, odjištěním
odemknou. Kontrolně se též zamykají při poplachu.
Autoimo - je-li zapalování vypnuto déle než 5min. zablokuje se
motor (kontrolka přerušovaně svítí). Odblokovat lze tl.
nebo
. Dočasně lze tuto funkci vyřadit vypnutím klíčku při
stisknutém tlačítku VALET (do následného použití dálkového
ovládače).
Upozornění: Výrobce nenese odpovědnost za škody
způsobené neodborným zásahem do výrobku, nesprávnou či
neúplnou instalací nebo nevhodným použitím.
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