FR-SET - príslušenstvo pre inštaláciu do Škody FABIA ll / ROOMSTER

Diódový modul FB-DV
Modul FB-DV je osadený konektormi, ktoré sú zhodné s originálnymi konektormi vozidla. Pri zapájaní do vozidla možno pôvodné vodiče vypichnúť a
zaradiť medzi ne modul FB-DV. Ak nemáte vhodný „vypichovák“ k dispozícii, je
nutné vodiče vedúce do riadiacej jednotky prestrihnúť, rovnako tak konektory
z FB-DV a vodiče napojiť spájkovaním. Vybratie vodičov z konektora bez
„vypichováka“ väčšinou nie je možné urobiť bez poškodenia konektora!

Tabuľka pripojovacích bodov pre Škoda FABIA ll a ROOMSTER:

internetová verzia návodu

Inštalácia modulu

• zložte kryt nad pedálmi, aby ste sa dostali k riadiacej jednotke vozidla,
• z riadiacej jednotky vozidla vytiahnite 18-pólový konektor XS-4, v ktorom
sú osadené kontakty bočných dverí (obr.1) a susedný konektor XS-5,
kde je zapojený kontakt kufra,
• vypichnite z konektora jednotlivé vodiče
• do takto uvoľnených pozícií zapojte výstupné vodiče z modulu FB-DV
s dutinkami – farby vodičov dodržte podľa schémy,
• pôvodné vodiče vypichnuté z konektorov XS-4 a XS-5 osaďte do 8-pól.
zásuvky (obr. 1) tak, aby po zapojení do 8-pól. zástrčky odpovedali pozí-
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Obrázok 1

Obrázok 2

Držiak sirény a kapotového spínača

Konzola spínača kapoty sa v motorovom priestore pripevňuje pod skrutky
zámku kapoty. Možno na ňu pripevniť aj štandardne dodávanú sirénu SA-530
(pozri obr. 2), alebo v prípade nedostatku miesta (u niektorých typov motorov) piezosirénu SA-107. Po pripevnení konzoly a sirény spojte čierny vodič
zo sirény s hnedým vodičom od spínača a červený vodič zo sirény predĺžte a
pripojte na výstup SIR autoalarmu (Pozor: niektoré autoalarmy Jablotron ).
Oba spoje spájkujte a následne zaizolujte. Hnedý vodič priveďte
k originálnemu kostriacemu bodu (pozri obr. 3) a pomocou oka pripevnite
pod matku. Potom celý zväzok zabandážujte čiernou izolačnou páskou.
Káblový zväzok pri držiaku zafixujte k bovdenu vedúcemu od zámku. Treba
pri tom dbať, aby sa zväzok nemohol poškodiť o mechanizmus zámku. Zväzok nakoniec zafixujte k pôvodným káblovým zväzkom.

Pripojenie ovládania centrálneho uzamykania

Obrázok 3

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

cie jednotlivých farieb podľa schémy a prepojte osadenú zásuvku so zástrčkou na FB-DV,
• výstupný biely vodič z modulu FB-DV napojte na vstup alarmu pre dverné
kontakty, žlto-biely môžete buď vyviesť pri alarme na samostatný vstup
(napr. na AL2), alebo prepojiť s bielym vodičom, čím zlúčite poplachový
vstup dverí a kufra do jedného,
• cez modul je vyvedený aj kontakt „15“ kľúčika zapaľovania, k alarmu ho
pripojte na modrý vodič,
• modul a konektor upevnite k originálnej kabeláži sťahovacími páskami.

Súprava príslušenstva pre inštaláciu do Škody Fabia ll / Roomster slúži na
jednoduchú a rýchlu inštaláciu autoalarmov CA-11, CA-32x a CA-180x Athos
bez potreby vŕtania otvorov do karosérie vozidla. Obsahuje aj modul FB-DV,
ktorý zabezpečuje zachovanie funkcie znovu uzamknutia (zapnutia ochrany).

Vodiče alarmu pre zamknutie / odomknutie pripojte na modro-žltý vodič
vedúci v zväzku z dverí vodiča. Zamykanie je aktivované mínusovým
signálom, odomykanie mínusovým signálom cez odpor 180 ohmov
na rovnakom vodiči. Tento odpor nájdete v balení FB-SET. Pri testovaní
uveďte dverné zámky do stavu zatvorených dverí.
Poznámka: Ak požadujete automatický dojazd okien pri uzamknutí, je
potrebné priviesť signál pre uzamknutie (60 sekúnd) na modro-žltý vodič
priamo v dverách vodiča medzi servo motorom a riadiacou jednotkou na
motore sťahovania okna.

Technické parametre:
Napájacie napätie
Rozsah pracovných teplôt

Príslušenstvo pre inštaláciu do Škody Fabia II / Roomster- FR-SET
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