
APLIKÁCIA MYT – DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE VOZIDLA NA DIAĽKU



ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

PODPOROVANÉ MODELY*

ü Yaris Cross

ü Aygo X

ü Yaris Modelový rok 2021 a novší

ü Toyota bZ4X

*Funkcia diaľkového ovládania závisí od stupňa výbavy

Informácie platné k novembru 2021



UPOZORNENIE

Ak je niektorý zo senzorov sledujúcich stav 
vozidla v stave „upozornenie‘‘ používateľ uvidí 
pri ikone zámku malú červenú bodku.

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

STAV „ODOMKNUTÉ“

Ak je vozidlo odomknuté, ikona má podobu 
odomknutého zámku s červenou bodkou.



KROK 1

Ak sú všetky senzory sledujúce stav vozidla v 
stave „v poriadku“, používateľ uvidí ikonu v 
podobe zamknutého zámku. 

Po kliknutí na ikonu zámku sa zobrazí 
obrazovka „Car Status“ (Stav vozidla).

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

KROK 2

Stav sa aktualizuje 4 – 8 minút po vypnutí 
zapaľovania. 

Používateľ môže odomknutie vozidla iniciovať 
tlačidlom zamknutia/odomknutia.

DÔLEŽITÉ: Po potiahnutí prstom po obrazovke s cieľom aktualizovať 
zobrazenie sa aplikácia spojí s vozidlom, aby získala aktualizované údaje. 



KROK 3

Používateľovi sa zobrazí výzva s upozornením.

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

KROK 4

Aplikácia odošle do vozidla požiadavku na 
odomknutie.



KROK 5

Stav vozidla sa zmení po spracovaní požiadavky.
Spracovanie požiadavky trvá približne 10 – 30 
sekúnd.

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

KROK 6

Používateľ môže stav vozidla skontrolovať 
klepnutím na jednotlivé tlačidlá.



ĎALŠIE INFORMÁCIE

Používateľ nebude môcť vozidlo zamknúť, ak:

• niektoré dvere sú otvorené,

• vo vozidle sa nachádza inteligentný kľúč.

Tlačidlo zamknutia bude v uvedených prípadoch 
deaktivované.

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

Používateľ môže dôvod deaktivovania funkcie 
zistiť klepnutím na ikonu informácií.



ĎALŠIE INFORMÁCIE

Používateľ nebude môcť vozidlo odomknúť, ak:

• je aktivovaný poplašný systém (alarm),

• vozidlo bolo zamknuté manuálne kľúčom

• Ide o opakované použitie funkcie a 
medzitým nebolo naštartované

Tlačidlo odomknutia bude v uvedených 
prípadoch deaktivované.

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

Používateľ môže dôvod deaktivovania funkcie 
zistiť klepnutím na ikonu informácií.



LIFE HAPPENS WHEN YOU CONNECT

Služby Toyota Connected neustále vylepšujeme, a preto sa zobrazenia a snímky obrazoviek 
aplikácie v tejto príručke môžu mierne líšiť od skutočných zobrazení v aplikácii MyT.


