
Xsara I bez BSI : 

Opětná synchronizace vysokofrekvenčního dálkového ovladače (ovladačů) a přijímače 

V případě opakovaných stisků tlačítek dálkového ovladače (ovladačů) mimo jeho účinný dosah může dojít k 

desynchronizaci mezi vysokofrekvenčním dálkovým ovladačem (ovladači) a přijímačem. 

V případě porušení synchronizace kódů nejsou již brány povely vysílané dálkovými ovladači v potaz 

(zamknutí/odemknutí, superzamknutí). 

Postup opětné synchronizace :  

Zapnout zapalování  

Vyčkat na zhasnutí kontrolky imobilizéru (podle vybavení)  

Před uplynutím 30 s : Stisknout jedno z tlačítek dálkového ovladače  

Před uplynutím 10 s : Stisknout jedno z tlačítek dálkového ovladače  

Činnost dálkového ovladače (ovladačů) je obnovena. 

POZNÁMKA : Vozidlo s alarmem : LED alarmu se rozsvítí na 0,5 s (potvrzení opětné synchronizace). 

Xsara I a II s BSI : 

Synchronizace VF dálkových ovladačů 

Provést následující operace :  

Otočit VF klíč k synchronizování do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalování)  

Stisknout tlačítko zamykání (velké tlačítko) vysokofrekvenčního ovladače s klíčem  

Počkat 5 až 10 sekundy  

Uvolnit tlačítko zamykání vysokofrekvenčního ovladače  

Vypnout zapalování klíčem s vysokofrekvenčním ovladačem  

Vyčkat 3 sekund  

VF dálkový ovladač klíče zapalování je synchronizovaný. 

POZNÁMKA : Provést tyto operace u ostatních klíčů vybavených VF dálkovým ovladačem.  

Provést test zamknutí / odemknutí vstupů vozidla. 

POZNÁMKA : Jestliže test zamknutí / odemknutí vstupů není v pořádku, zopakovat operace synchronizace všech 

klíčů zapalování vybavených VF dálkovým ovladačem.  

Xsara II s BSI comm 2000 : 

Opětná synchronizace dálkového ovladače se provádí následujícím způsobem 

Etapa    Činnost    

1    Zapnout +APC klíčem, jehož dálkový ovladač má být synchronizován    

2    Stisknout jedno z tlačítek dálkového ovladače do 10 sekund po zapnutí +APC  

 



Pre PICASSO: 

Synchronizace VF dálkových ovladačů 

Poznámka : Při výměně el. článku VF dálkového ovladače je nutné provést novou synchronizaci dálkového 

ovladače.  

Provést následující operace :  

Otočit VF klíč k synchronizování do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalování)  

Do následujících 10 s stisknout jedno z tlačítek VF klíče  

Uvolnit tlačítko VF klíče  

VF dálkový ovladač klíče zapalování je synchronizovaný. 

Poznámka : Provést tyto operace u ostatních klíčů vybavených VF dálkovým ovladačem.  

Provést test zamknutí / odemknutí vstupů vozidla. 

Poznámka : Jestliže test zamknutí / odemknutí vstupů není v pořádku, zopakovat operace synchronizace všech 

klíčů zapalování vybavených VF dálkovým ovladačem. 


