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Работа на имобилайзер М43 

Включване 

 Имобилайзерът се включва автоматично 20 секунди, след като сте махнали 

ключа на автомобила от положение контакт и радио картата му е извън обхват. 

Обхвата на радиокартата е 3-4 метра. 

 При включен имобилайзер светодиодът мига постоянно. При подаване на 

контакт започва да свети постоянно, докато не прочете валидна радио карта 

Изключване 

 При влизане в автомобила и подаване на контакт с ключа на автомобила, 

имобилайзерът ще се изключи автоматично и ще възстанови запалването на 

двигателя, ако прочете валидна радио карта. 

Аварийно изключване 

 Ако сте изгубили радиокартата или по някаква друга причина не можете да 

изключите имобилайзера, използвайте електрония ключ, за да деактивирате 

имобилайзера, за целта го пъхнете в ключалката. Светодиодът ще мигне веднъж и 

ще чуете еднократен БОП сигнал от зумера на имобилайзера. 

След аварийно изключване имобилайзерът не се включва автоматично по описания 

по горе начин, за да възстановите нормалната му работа пъхнете отново електрония 

ключ в ключалката. Ще чуете един БИП сигнал и ще видите еднократно мигане на 

светодиода. След това имобилайзерът ще възтанови нормалната си работа. 

Обслужване на имобилайзера 

 Батериите, с които се захранват радио картите осигуряват безотказна работа 

за 1.5 години. Препоръчваме смяната им на една година. След смяната на батериите, 

радиокартата трябва да бъде активирана. За да я активирате, натиснете и задръжте 

бутона и за 5-6 секунди докато светодиода под бутона мигне веднъж. 

Имобилайзера може да не се изключи и да не позволи запалване на 

двигателя по някоя от следните причини: 

1. Ако радиокартата излъчва далеч от автомобила в продължение на дълго време 

(примерно 4-5 дни) 

Причина:Картата се разсинхронизира и при подаване на контакт имобилайзера 

няма да я разпознае. 

Решение: Натиснете бързо бутона на радиокартата 4-5 пъти за 3 секунди, за да я 

синхронизирате. За да не се разсинхронизира радиокартата препоръчваме да не се 

натиска нейния бутона когато не сте близо да автомобила и ако няма да използвате 

радиокартата не я носете. 

2. Ако сте оставили картата вътре в автомобила.  

Причина: След изтичане на 15 мин, картата ще мине в енергоспестяващ режим и 

няма да излъчва. За да започне да излъчва тя ще чака регистриране на движение, 

но няма как да го регистрира тъй като сте я оставили някъде вътре в автомобила. 

Решение: Не оставяйте картата вътре в автомобила  



3  Ако загасите двигателя и останете в автомобила повече от 15 мин. 

Причина: След изтичане на 15 мин, картата ще мине в енергоспестяващ режим и 

няма да излъчва. За да започне да излъчва тя ще чака регистриране на движение 

Решение: Преди да направите опит за запалване раздвижете картата 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 

Условия за гаранционния сервиз: 

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект. 

2. Гаранционният сервиз не е безплатен когато: 

2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза 

лица. 

2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение 

или природни бедствия. 

Гаранцията е валидна в цялата страна.! 

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта. 

ДАТА: 

Фирма извършила монтажа: 

 

Гаранционен срок 24 месеца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


