Dálkové ovládání centrálního zamykání
MAX 286
OBSAH BALENÍ:
2x třítlačítkový dálkový ovladač
1x kabelový svazek
1x řídící jednotka
1x montážní návod

VLASTNOSTI
dálkové ovládání centrálního zamykání
možnost spolupráce s libovolným centrálním zamykáním
kompatibilní s vakuovým systémem centrálního zamykání
světelná signalizace zamknutí/odemknutí
samostatné ovládání zavazadlového prostoru
dálkový ovladač s se třemi tlačítky
nastavitelná doba trvání impulsu pro uzamčení/odemčení dveří
výstup na sirénu
impuls pro dovření oken v délce trvání 30sekund

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Tento produkt je určen výhradně pro použití jako dálkové ovládání centrálního zamykání vozidla. Jiný účel použití je
zakázán
Nedoporučujeme odpojení akumulátoru vozidla, které má ve výbavě airbagy, autorádio s bezpečnostním kódem, nebo jiné
zařízení citlivé na výpadek elektrické energie.
Před montáží stáhněte okénko vozidla. Předejdete tak nežádoucímu uzamčení vozidla.
Dodavatel není zodpovědný za žádné škody a následky způsobené nedodržením uvedených upozornění. Taktéž není
zodpovědný za škody způsobené neodborným zásahem do libovolné části dodávaného zařízení nebo nedodržení ostatních
ustanovení tohoto návodu.

POPIS ZAPOJENÍ
Šedý – uzamknutí, normálně spojený
Hnědý – uzamknutí, společný výstup
Modrý – uzamknutí, normálně otevřený
zelený – odemknutí, normálně spojený
Žlutý – odemknutí, společný výstup
Bílý – zapalování vstup (+12V)
Žluto/černý – normálně otevřený

Červený – napájení plus 12V
Černý – kostra (minus)
Fialový slabý – impuls dovření oken
Oranžový – pedál brzdy (zapojte pouze pokud chcete, aby se
CZ zamykalo při nastarování a sešlápnutí pedálu brzdy)
Modrý – nezapojujte (není osazen)
Fialový silný – výstup na směrovky (+12V)

Růžový – výstup na sirénu (-) nutno zapojit přes relé. Znázorněno na schématu

FUNKCE OVLÁDÁNÍ
Dálkové ovládání centr. zamykání slouží jako doplněk ke stávajícímu centrálnímu zamykání. Pokud je správně
instalováno, nenarušuje původní funkce stávajícího centrálního zamykání. Tzn. původní centrální zamykání
můžete ovládat klíčem ve dveřích vozidla.
Dálkové ovládání centrálního zamykání signalizuje činnost zamknutí/odemknutí směrovými světly.
Dálkové ovládání centrálního zamykání obsahuje dodatkový kanál pro otevření zavazadlového prostoru.
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Zamknutí centrálního zámku – stisknout tlačítko LOCK. Centrální zamykání se uzamkne a směrovky
1x bliknou
Odemknutí centrálního zámku – stisknout tlačítko UNLOCK. Centrální zamykání se odemkne a
směrovky bliknou 2x
Otevření zavazadlového prostoru – stisknout krátce tlačítko TRUNK nebo tlačítko UNLOCK na 3
sek. Zavazadlový prostor se odemkne. Maximální zatížení tohoto výstupu je 0,5A. Možno využít pro
odemčení mínus (růžový kabel).
Změna času pro ovládání zámků. Tovární nastavení je v délce 0,5sek. Pokud potřebujete změnit
impuls na 4sekundy, odstraňte jumper vedle bílého konektoru.
Pokud zapojíte oranžový – pedál brzdy a bílý – zapalování, při jízdě a sešlápnutí brzdového pedále se
uzamknou všechny dveře. Pokud zapalování vypnete, dveře se odemknou. Pokud tuto funkci
nevyžadujete, nemusíte uvedené vodiče zapojovat. Funkce dálkového ovládání tím není ovlivněna.

Dovírání oken – po zamknutí zámku se na slabém vodiči fialové barvy objeví minusový impuls v délce 20sek.
Lze samostatně využít pouze u vozidel s funkcí „Comfort“ – okna dojíždějí při podržení klíčku na zamčeno. U
ostatních vozidel je pro dojezd oken potřeba dokoupit dojezdovou jednotku.

