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Vážený kliente UNIQA pojišťovny, 
právě jste obdržel  telematickou jednotku Supereasy, určenou pro instalaci do Vašeho vozidla. 
Její používání přináší mnoho výhod, aby Vaše cesty byly bezpečnější, ekonomičtější a 
zábavnější. Rovněž podle podmínek pojištění můžete získat i slevy z předepsaného pojistného.  
 
Jednotku můžete do vozidla nainstalovat svépomocí podle níže uvedeného návodu nebo se 
obrátit na některé z Autorizovaných Pracovišť Cebia (APC). Jejich seznam naleznete na 
www.cebia.cz/easy.  Pokud se rozhodnete pro instalaci svépomocí a budete potřebovat pomoc, 
kontaktujte linku technické podpory Cebia: 222 207 444. Pokud se rozhodnete pro instalaci na 
autorizovaném pracovišti, vyberte si ho ze seznamu a telefonicky si domluvte termín. Na termín 
instalace vezměte s sebou jednotku Supereasy a přiložený Klientský kupon s Instalačními 
protokoly. Děkujeme.    

 
 

Návod k instalaci jednotky Supereasy pro SafeLine UNIQA 
 
 
Vyžadované nářadí (není součástí dodávky) 
Klíč na matice 
Je používán na povolení a utažení matic na svorkách autobaterie. Velikost se liší podle typu 
vozidla. 
 
Všechny kroky instalace jsou nakresleny na obrázcích 
 
Krok 1 
Najděte autobaterii (umístění baterie se liší vzhledem k typu 
vozidla), na ni se bude jednotka Supereasy upevňovat. Poloha 
baterie je obvykle uváděna v uživatelském manuálu výrobce 
vozidla.    
Důležité: Pokud nebude možné nainstalovat produkt na baterii 
kvůli nedostatku místa nebo velkým vibracím, vyberte 
rovnocenné místo v karoserii vozidla. 
 
 
Krok 2 
Odstraňte z baterie kryt (pokud má baterie kryt) a důkladně 
očistěte povrch, na který bude jednotka Supereasy upevňována. 
Použijte dodaný čistící ubrousek. 
Důležité: Nepoužívejte ubrousek na očištění obličeje ani rukou. Je 
vysoce hořlavý a dráždí oči! 
 
 
 
 
Krok 3 
Promyslete umístění jednotky tak, aby oba elektrické kabely 
dosáhly na připevňovací kontakty autobaterie. Odstraňte 
ochrannou fólii z lepidla na spodní části jednotky a upevněte ji 
na autobaterii. Ujistěte se, že je ve vodorovné poloze. 
Důležité: Šipka na jednotce musí směřovat dopředu, ve směru 
pohybu vozidla. 
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Krok 4 
Připojení. Nejprve připojte kabel s černým koncem na záporný pól  (-) 
autobaterie a potom kabel s červeným koncem na kladný pól (+). 
Matky musí být dostatečně povoleny, aby mohly být koncovky kabelů 
dostatečně upevněny. Nesundávejte svorky autobaterie. Pokud se po 
připojení rozsvítí LED kontrolka na jednotce, instalace byla dokončena 
správně. 
Důležité: Když povolujete matky na autobaterii, dejte pozor, abyste 
nevytvořili elektrický zkrat mezi póly baterie. 
 
 
 
 
 
Krok 5 

 
Krátce potom, co byla jednotka Supereasy připevněna na baterii, 
obdržíte textovou zprávu potvrzující, že instalace byla úspěšně 
dokončena. Ověřte si, že SMS zpráva skutečně přišla. 
Důležité: Pokud nebyla doručena uvítací SMS, zkontrolujte, jestli LED 
kontrolka na jednotce svítí (resp. bliká). Pokud nesvítí, zkontrolujte 
správnost připojení. Kontaktujte technickou podporu Cebia  a 
požádejte o kontrolu aktivačního záznamu klienta.  
 
 

 
Krok 6 
Pokud přišla uvítací textová zpráva, je tím montáž ukončena.  
Pokud SMS zpráva nepřišla, kontaktujte technickou podporu Cebia (222 207 444, 
sat@cebia.cz). Technik  vzdáleně zkontroluje  aktivaci a potvrdí správnou instalaci. 
 
 
Speciální úkony 
 
Servisní režim 
V případě údržby na vozidle, která vyžaduje vyjmutí 
autobaterie nebo jednotky Supereasy, abychom se vyhnuli 
záznamu zbytečných dat (jako je manipulace s baterií nebo 
nehody způsobené nesprávným zacházením), je potřeba 
kontaktovat technickou podporu Cebia (tel.: 222 207 444) a 
vyžádat si nastavení jednotky do servisního režimu. 
Jakmile bude servisní práce dokončena a jednotka znovu 
správně připojena k baterii, vypne se automaticky servisní 
režim, jakmile se vozidlo začne pohybovat. 
 
 
Vyjmutí jednotky při odinstalaci 
Vložte plochý nástroj mezi jednotku Supereasy a autobaterii, 
abyste ji odlepili. Vhodné je použít např. špachtli. 
Důležité: Nikdy produkt neodtahujte rukou. K opětovné 
instalaci použijte dodanou oboustrannou lepicí pásku. (Povrch autobaterie i jednotky nejprve 
pečlivě vyčistěte, nejlépe izopropylovým alkoholovým čističem). 
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