1. Popis

NOVŠIE VERZIE (OD R. 2004) - nosník príslušenstva prinitovaný:

Súprava centrálneho uzamykania CL – 306FB je štvordverová súprava
určená na dodatočnú montáž do vozidla Škoda Fabia Classic, bez nutnosti
vŕtania do dverí alebo iných úprav. Je vhodná do vozidiel, kde sa neuvažuje
o montáži autoalarmu, ale je záujem o diaľkové ovládanie dverí. Doplnením
sirény (odporúčame typ SA-530), je možné rozšíriť zariadenie o funkciu
jednoduchého alarmu. Vhodným doplnkom je digitálny náklonový snímač
CA-550, ktorý reaguje na náklon už od 1°.
Súpravu je možné ovládať diaľkovým ovládačom s plávajúcim kódom
(v súprave 2 ks RC-40) a tiež aj kľúčom iba zo strany vodiča. Do
prijímacej jednotky je možné naučiť max. 4 diaľkové ovládače.
K súprave je možné pripojiť aj súpravu na ovládanie 5-tych dverí CL-25FB,
CL-25FB-GS. Tá sa môže správať podobne ako originálne centrálne
uzamykanie, tzn. reagovať na zopnutie mikrospínača vo dverách kufra, ak
je odomknutý. Alebo je možné napojiť servomotor kufra na pomocný výstup
riadiacej jednotky CL-305 a ovládať kufor samostatne spodným tlačidlom
diaľkového ovládača RC-40 (mikrospínač sa do dverí v tomto prípade
inštalovať nemusí, servomotor je potrebné napojiť cez relé RA12/30 kvôli
vyššiemu odberu prúdu).
Súprava sa skladá z riadiacej jednotky, ďalej obsahuje 1 kus 5-vývodového
servomotora s držiakom do dverí vodiča, 3 ks 2- vývodových servomotorov
s držiakom do zadných dverí a dverí spolujazdca, zväzku káblov a
príslušenstva.
Servomotory sú špecifické, majú veľkú posuvnú silu, ich prevod sa vďaka
prevodu so spojkou nepretáča pri uzamykaní a odomykaní kľúčom, nie je
potrevné prekonávať väčší odpor ako u servomotorov, ktoré spojku
neobsahujú.
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popis inštalácie servomotorov

● nit nosníka blízko priechodky opatrne prevŕtajte vrtákom Ø4 až 4,2mm,
● držiak servomotora s otvorom nasaďte cez hlavičku pôvodného nitu,
ktorý ste vyvŕtali,
● na držiak dajte podložku Ø4/15 a nasaďte nit 4x16, nitovacími kliešťami
prinitujte držiak zo servomotora,
● správnym koncom nasaďte na servomotor spojovacie tiahlo (pozícia 5),
druhý koniec tiahla zatlačte do plastovej koncovky na kovovej úchytke
(poz. 16), priblížením k pôvodnému tiahlu zistíte miesto pripojenia,
● podľa obrázku pripevnite pôvodné tiahlo k vnútornej poistke kovovou
úchytkou a zasuňte druhý diel s nasadeným tiahlom, „červíka“ zatiaľ
nedoťahujte,
● v hornej časti dverí nasaďte do gumovej drážky pre čalúnenie papierovú
šablónu (pozícia 18) tak, aby cez otvor v šablóne, prechádzala poistka
dverí - skúška polohy poistky dverí v čalúnení,
● zámok dverí dajte do polohy otvorené a servomotor vytiahnite na horný
doraz,
● v tejto polohe fixujte pomocou “červíka“ úchytku na spojovacom tiahle
a počúvaním zistite, či pri preklápaní prepína vnútri mikrospínač
(zatvárač dverí v polohe dvere zatvorené).

2. Technické parametre

menovité napájacie napätie
12 V js
prevádzkové napájacie napätie
9 až 15 V js
kľudový napájací prúd
max. 6 mA
frekvencia - vysielač, prijímač
433,92 MHz, plávajúci kód
výstup pre (parkovacie) smerové svetlá
2x12V/max. 5A
batéria diaľkového ovládača
alkalická, typ BAT-6 (6V DC)
napájací prúd pri funkcii
prúdový impulz max. 14A po dobu 0,3 s
potrebná pauza medzi cyklami
žiadna (do 10 cyklov za sebou)
posuv tiahla SVM
max. 18 mm
tlačná a ťažná sila SVM
min. 30 N
rozsah pracovných teplôt
-30°C až +85oC
životnosť
min. 100.000 cyklov
V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného
povolenia TÚSR č. VPR - 5/2001.
Jednotka CL-305 je homologizovaná podľa
predpisu
EHK
č.010.02,
a má
pridelenú
homologizačnú značku.
Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé
materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov,
ale odovzdajte predajcovi alebo priamo výrobcovi. Batériu po
použití nevyhadzujte do koša, ale odovzdajte do zberného
miesta.

3. Inštalácia
Na zjednodušenie montáže sú farebne rozlíšené servomotory a spojovacie
tiahla podľa dverí. Na kvalitnú inštaláciu sú potrebné nitovacie kliešte na
nalisovanie matíc M5.

3.1. Predné dvere (obr. 1)
A.

demontáž čalúnenia:

B.

montáž servomotorov:

ĽAVÉ PREDNÉ – ČERVENÉ
PRAVÉ PREDNÉ – ŽLTÉ

● demontujte kľuku sťahovania tak, že vytlačíte krúžok pod kľukou na
stranu, zložte horné kryty držadla, uvoľnite 3 skrutky držadla,
● uvoľnite kryt natáčania zrkadla vedľa páčky otvárania dverí
a vyskrutkujte skrutku pod ňou, zo spodnej časti čalúnenia vyskrutkujte 3
skrutky, uvoľnite zospodu čalúnenie prichytené plastovými príchytkami a
vysuňte ho hore, odpojte konektor vodičov k reproduktorom, lanko od
páčky otvárania dverí, čalúnenie odložte

Obr. 1: Montáž servomotora do ľavých predných dverí.

3.2. Zadné dvere (obr. 2)
Demontáž čalúnenia

ĽAVÉ ZADNÉ –ZELENÉ
PRAVÉ ZADNÉ – MODRÉ

● uvoľnite kľuku sťahovania okna vytlačením na stranu,
● zložte horný kryt držadla (najprv prednú časť, potom zatlačením dopredu
aj zadnú časť),
● uvoľnite dve skrutky držadla,
● uvoľnite krytku vedľa páčky otvárania dverí,
● uvoľnite odspodu čalúnenie (skrutky nie sú použité),
● odpojte lanko vnútornej kľuky a čalúnenie odložte.

Montáž servomotora

● servomotor sa montuje z vonkajšej strany nosníka do dvoch otvorov
blízko kľuky sťahovania (zložte penové krytky),
● nalisujte do otvorov nitovacie matice M5 (pozícia 11) nitovacími kliešťami,
● servo s držiakom (pozícia 3) pripevnite skrutkami M5x12 s vejár.
podložkami (pozícia 10, 12),
● ak nemáte možnosť nalisovať nitovacie matice, použite matice M5, ktoré
musíte aj s vejárovou podložkou nasadiť zvnútra nosníka (uvoľnite po
obvode skrutky a nosník odchýľte),
● nasaďte spojovacie tiahlo (pozícia 6) sploštenou stranou na prevodnú
páku tiahla a druhý koniec na servomotor.

● vyberte z nosníka gumovú priechodku, ktorou prechádza kabeláž
k zámku dverí,
● upravte štípacími kliešťami podľa obr. 1 bielu úchytku zväzku nad
priechodkou a pretlačte, ale nevytlačte celkom,
● uprostred gumovej priechodky vystrihnite napr. štípacími kliešťami otvor
s Ø cca 3cm (presnosť nie je rozhodujúca) a uvoľnite zvyšok gumy na
kabeláži (dajte pozor, aby ste ju nevytiahli z konektora zámku dverí),
● upravenú priechodku osaďte späť do nosníka,
● servomotor príslušnej farby nasaďte do vytvoreného otvoru v priechodke
tak, aby vedľa nej prechádzala dovnútra aj kabeláž, servomotor zatlačte
aj pomocou vytáčania na doraz.

STARŠIE VERZIE - nosník príslušenstva priskrutkovaný
● vyskrutkujte skrutku M6 z okraja nosníka blízko priechodky,
● otvor v držiaku servomotora orientujte na otvor v nosníku a priskrutkujte
pomocou skrutky M6x12 s vejárovitou podložkou Ø 6 a podložkou
Ø 6/18.
CL-306FB 4-dverové centrálne uzamykanie na D.O.

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použi na komerèné úèely!
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Obr. 2: Montáž servomotora do ľavých zadných dverí.
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● pre montáž riadiacej jednotky demontujte spodnú časť palubnej
dosky pri vodičovi (plast medzi prístrojovou doskou a volantom –
ťahom smerom k sebe, bočný plast, ktorý kryje poistkovú skrinku,
samotnú poistkovú skrinku, spodný plast po uvoľnení skrutky
a odpojení konektora od spínača osvetlenia),
● nad krytkou lišty s napätím „30“ vyskrutkujte skrutku T30,
● pod skrutku prichyťte riadiacu jednotku s držiakom (priskrutkujte ju
pomocou 2 skrutiek podložiek a matíc M4), orientujte ju držiakom
nahor a konektor smerom k stredovému panelu.
Upozornenie: Postup programovania riadiacej jednotky CL-305
nájdete v ďalšej časti návodu.
3.4. Káblový zväzok

POZOR! Nepripájajte napájacie napätie, kým nemáte všetky konce
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zväzku do dverí osadené v konektoroch, skrat medzi vodičmi by
spôsobil pri aktivácii poruchu riadiacej jednotky!!!

● zväzok začnite viesť smerom od pripevnenej riadiacej skrinky do
jednotlivých dverí takto: päť vodičov - dvere vodiča, dvojica vodičov
žltá - dvere spolujazdca, dvojica vodičov biela - ľavé zadné dvere
(najdlhší koniec), neoznačená dvojica - ľavé zadné dvere (zväzky sú
označené PVC páskou blízko rozbočenia),
● pod palubnou doskou zväzok pripevnite k hlavnému zväzku vozidla,
● konce do predných dverí pretiahnite vedľa konektorov otvorom
v stĺpiku a cez gumovú priechodku do predných dverí,
● na vonkajšiu stranu nosníka vyveďte kabeláž pomocou drôtu cez otvor
na uvoľnenie skla, narežte záslepku a urobte do stredu otvor,
● vodiče do zadných dverí veďte pod prahmi (nemusíte ich skladať, len
pod ne vodiče zastrčte - u vodiča smerom od prahu, na strane
spolujazdca zo strany od podlahy,
● na pretiahnutie cez stĺpik zložte kryt stĺpika, alebo pretiahnite kabeláž
pomocou drôtu a použite gumovú priechodku do zadných dverí alebo
upravenú priechodku Felicia,
● na vonkajšiu stranu dverí pretiahnite kabeláž otvorom pod kľukou
sťahovania (pomocou drôtu, ak neuvoľňujete skrutky),
● vodiče zo zväzku osaďte do konektorov v predných dverách
rovnakými farbami k sebe, v zadných dverách opačnými farbami
k sebe,
● konektory zväzkov a servomotorov prepojte, pred spojením na ne
nasaďte molitanové trubky (na 5-vývodovom servomotore na každý
konektor zvlášť) a dlhším vyväzovacím pásikom ich pritiahnite
k samolepiacim úchytkám, ktoré potom na vhodnom mieste pripevnite
na nosník príslušenstva,
● pripevnite zväzok pomocou vyväzovacích pások na kabeláž vo
dverách, alebo s využitím zostávajúcich samolepiacich úchytiek,
● červený napájací vodič je ukončený dutinkou, ktorú napojte po
demontáži poistkovej skrinky do voľnej pozície poistky č. 5 (vo Fábii
Classic je nevyužitá), kde prívodný vodič „30“ je už osadený.
Pred osadením dutinky je nutné uvoľniť fialový zaisťovací blok, ktorý
fixuje dutinky proti povytiahnutiu. V jednom mieste zachytáva tento
blok o malý zobáčik, je potrebné ho posunúť cca o 2 mm stranou
(pozri obr. 5). Pri nasadzovaní poistkového bloku späť zasúvajte
najskôr hornú úchytku a blok vyrovnajte. Nasadenie si uľahčíte
ak prestrihnete sťahovacie pásky zväzkov vodičov smerujúcich do
poistkového bloku. Poistku 15A osaďte do pozície č.5 na záver
montáže. Na kartičku s popisom poistiek nalepte samolepku
s popisom,

- Prerušiť štartér je možné pri spínacej skrinke (červeno-čierny
vodič). V režime IMO sa centrálne uzamykanie tlačidlom „A“
uzamyká a tlačidlom „B“ odomyká.
- KUFOR - v tomto režime je možné ovládať „odskok“ kufra po
nainštalovaní súpravy CL-25FBGS. Výstup nie je možné pripojiť
priamo, ale cez relé. V tomto režime je možné ovládanie
centrálneho uzamykania iba tlačidlom „A“ na D.O. Stlačením
tlačidla B na D.O. zopnete pri odomknutom aute výstup KUFOR na
0,5s.
● žltý vodič SIR. POZOR výstup sirény, spína na kostru, max
zaťažiteľnosť je 1,2A. Je možné použiť ho na potvrdzovanie pri
ovládaní (1x húkne pri uzamykaní, 2x pri domykaní) a v režime
alarm na signalizáciu poplachu (húka 30s.)
3.5. Kontrola funkcie

● po nasadení čalúnenia v predných dverách len do hornej lišty overte
pomocou obidvoch diaľkových ovládačov a kľúča vo dverách vodiča
správnu funkciu spínania a ľahký chod servomotorov, skontrolujte
indikáciu činnosti obrysovými svetlami - 1 bliknutie = zapnutie
ochrany; 2 bliknutia = vypnutie ochrany,
● overte prípadne ďalšie navolené funkcie,
● ak je všetko v poriadku, namontujte čalúnenie do dverí.

Obr. 3: Schéma el. zapojenia centrálneho uzamykania na diaľkové
ovládanie.

riadiaca jednotka

skrutka T30

krytka lišty „30“

● hnedý uzemňovací vodič s okom ukostrite, napr. pod poistkovú skrinku
(pod skrutku pridajte vejárovitú podložku Ø 6mm),

● modrý vodič KEY – blokuje funkciu diaľkového ovládania pri
zapnutom kľúči alebo slúži ako poplachový vstup v režime alarm,
napojte na „15“ konektor XS-4/12 (čierny 1,0) alebo na modrý vodič
modulu FB-DV (ak sa inštaluje), prípadne nepripájajte,
● sivý vodič DOOR zapojte pre funkciu znovuuzamknutia a pre
funkciu alarmu - ak nebudete tieto funkcie používať, nepripájajte ho.
Pri zapojovaní je potrebné oddeliť jednotlivé vstupy dverí najjednoduchšie pomocou modulu diód FB-DV. Pre zadné dvere
odporúčame použiť kontakty do zadných dverí FBA-02. Ak pripájate
aj súpravu 5. dverí CL-25-FB, potom funkciu znovuuzamknutia
nepripájajte, kým nemáte vyriešený dverný kontakt v batožinovom
priestore (zákazník by si mohol uzamknúť vlastný kľúč
v batožinovom priestore),
● 2x fialový vodič slúži na svetelnú signalizáciu. Je nutné tieto vodiče
pripojiť na parkovacie svetlá. Pripojte ich na zadnej strane
17-pólového konektora prepínača svetiel, konkrétne na pozíciu 13
sivo-čierny a pozíciu 14 sivo-červený vodič. Parkovacie svetlá

Obr. 4: Umiestnenie riadiacej jednotky (pohľad od podlahy, vyobrazená
je iná riadiaca jednotka).

indikujú odomknutie, prípadne 1 min. blikajú pri poplachu v režime alarm,

● modro-biely vodič PGM - výstup je možné nastaviť do dvoch
režimov (IMO a KUFOR viď ďalej), jeho zaťažiteľnosť je max.
300mA, na ovládanie silových obvodov je potrebné použiť prídavné
relé RA12/30:
- IMO je určený na pripojenie prídavného imobilizačného relé (napr.
12/30A). Ak chcete prerušiť palivové čerpadlo, nájdite modro-biely
vodič vedúci od poistky č.61 smerom pod prah dverí vodiča.
CL-306FB 4-dverové centrálne uzamykanie na D.O.
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3.3 Riadiaca jednotka

Obr. 5: Osadenie napájacieho vodiča do poistkového bloku.
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Jednotka diaľkového ovládania môže komunikovať až so štyrmi diaľkovými
ovládačmi RC-40. Diaľkové ovládače dodávané v balení sú už od
výroby naučené do prijímacej jednotky. Pri učení ovládačov je potrebné
naučiť všetky (aj predtým naučené) ovládače. Naučením nového ovládača
sa vymažú všetky už skôr naučené ovládače.
Postup naučenia ovládačov:
• odomknite vozidlo a odpojte poistku napájania,
• počkajte 1 min, zapnite kľúč zapaľovania a pripojte poistku,
• do 30 sek. 3x vypnite a zapnite kľúč zapaľovania, parkovacie svetlá
dlhšie bliknú,
• stlačte ľubovoľné tlačidlo z dvojice A, B alebo 1, 2 na D.O. (podľa toho,
ktorý pár tlačidiel chcete používať), naučenie je potvrdené bliknutím
obrysových svetiel,
• ak chcete naučiť viac diaľkových ovládačov, stlačte príslušné tlačidlo aj
na ostatných D.O.,
• učenie ovládačov ukončíte vypnutím kľúča zapaľovania, smerové svetlá
dlhšie bliknú, (učiaci režim je ukončený aj po 120 sek. nečinnosti).

5. Programovateľné funkcie

CL-306FB má 8 programovateľných funkcií, ktoré sú uvedené v tabuľke.
Postup programovania:
• pri odomknutom vozidle a vypnutom kľúči zapaľovania odpojte
napájacie napätie (poistku),
• počkajte 1 min. a pripojte poistku späť,
• potom počas 30 sek. 5x zapnite a vypnite kľúč zapaľovania. Vstup do
programovania je potvrdený bliknutím obrysových svetiel,
• po vstupe do programovacieho režimu je riadiaca jednotka nastavená na
prvom riadku programovacej tabuľky. Nastavenie parametrov je
signalizované obrysovými svetlami (svieti / nesvieti). Zmenu vykonáte
stlačením tlačidla naučeného diaľkového ovládača,
• krátkym zapnutím a vypnutím kľúča zapaľovania prejdete na ďalší
parameter v programovacej tabuľke. Aktuálna pozícia je indikovaná
počtom bliknutí obrysových svetiel,

programovanie ukončíte po nastavení všetkých parametrov podľa tabuľky
a následným zapnutím a vypnutím kľúča zapaľovania – potvrdené dlhým
bliknutím obrysových svetiel (alebo po uplynutí 120 sek. nečinnosti).

6. Ovládanie

Centrálne uzamykanie je možné ovládať diaľkovým ovládačom alebo
kľúčom v zámku predných dverí. V základnom nastavení (programovateľný
výstup PGM nastavený na IMO) je možné vozidlo uzamknúť tlačidlom
A a odomknúť tlačidlom B diaľkového ovládača. Ak je programovateľný
výstup PGM nastavený na funkciu KUFOR, vozidlo sa uzamyká a odomyká
tlačidlom A. Pri stlačení tlačidla B na výstupe PGM je generovaný 0,5 sek.
impulz, ktorý je možné využiť pre odskok kufra. Ak je použitá funkcia alarm,
je počas doby keď je vozidlo uzamknuté táto funkcia blokovaná.

7. Funkcie alarmu

CL-306FL môže pracovať ako jednoduchý autoalarm. Ak je parameter
ALARM nastavený na áno, potom sú výstupy DOOR a KEY kontrolované
po 30-tich sek. od uzamknutia vozidla. Ich aktivovanie spôsobí poplach
(30 sek. húkanie sirény a 1 min. blikanie obrysovými svetlami). Prebiehajúci
poplach je možné ukončiť odomknutím vozidla diaľkovým ovládačom. Ak
používate funkciu jednoduchého alarmu, bude pri uzamknutí
diaľkovým ovládačom a následnom odomknutí kľúčom spustený
poplach. Pokiaľ došlo k poplachu a bola zapnutá ochrana, potom pri
vypínaní ochrany vozidla siréna trikrát húkne a bliknú stretávacie svetlá.

8. Údržba

Elektronika riadiacej jednotky centrálneho uzamykania nevyžaduje žiadnu
údržbu, skontrolujte ale aspoň raz za 3 mesiace, či mechanizmy zámkov
dverí pracujú ľahko. Pred (a po) zime mechanizmy zámkov premažte.
Zabránite tak ich prípadnému zničeniu.
Životnosť batérie v diaľkovom ovládači je cca. 1 rok. Ak sa bude skracovať
pracovný dosah ovládača, batériu vymeňte (typ BAT-6).

Programovacia tabuľka
Pozícia

Funkcia

Smerové svetlá

1.
2.
3.
4.

Centrálne uzamykanie
Predĺžený uzamykací impulz
Dvojitý uzamykací impulz
Dvojitý odomykací impulz

nesvietia
ELEC
nie
nie
nie

svietia
PNEU
áno
áno
áno

5.

REARM

nie

áno

6.
7.
8.

CHIRP
PGM
ALARM

nie
IMO
nie

áno
KUFOR
áno

Popis
nechajte v nastavení z výroby
nechajte v nastavení z výroby
nechajte v nastavení z výroby
nechajte v nastavení z výroby
funkcia znovuuzamknutia po 60 sek, ak po odomknutí nedôjde k otvoreniu dverí,
vozidlo bude uzamknuté
uzamknutie a odomknutie signalizuje výstup SIR
voľba funkcie výstupu PGM pre funkciu IMO, alebo odskok kufra
zapnutie funkcie alarmu

POZOR : Zmenou parametrov 1 - 4 dôjde k poškodeniu servomotorov centrálneho uzamykania!

CL-306FB 4-dverové centrálne uzamykanie na D.O.

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použi na komerèné úèely!

•

4. Učenie (priradenie) diaľkových ovládačov
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