- počúvaním zistite, či pri preklápaní prepína mikrospínač vnútri servomotora pri preklápaní do polohy „ZAMKNUTÉ“ (západku zámku dajte do
polohy „zatvorené“), odlepenú časť ochrannej krytky buď nalepte späť
pomocou chemoprénu, alebo ju odstráňte a nahraďte novými krytkami.
** Uchytenie možno vykonať aj cez penovú krytku – predtým je
potrené nasadiť spojovacie tiahlo - krytka tak lepšie tesní.

1. Popis

internetová verzia návodu

CL-306 FB II centrálne uzamykanie je štvordverová súprava v kombinácii
s diaľkovým ovládaním CL-305. Je určená na dodatočnú inštaláciu
do vozidla Škoda Fabia II (model 2007) bez centrálneho uzamykania z
výroby. Je vhodná do vozidiel, pri je záujem o diaľkové ovládanie dverí. Toto
diaľkové ovládanie možno využiť aj ako jednoduchý alarm (pripojením sirény
SA-530).
Uzamykanie možno ovládať diaľkovým ovládačom s plávajúcim kódom (v
balení sú 2ks ovládačov), alebo kľúčom z vodičových dverí. Do prijímacej
jednotky možno naučiť max. 4 diaľkové ovládače.
K súprave možno napojiť aj ovládanie 5-tych dverí (kufra).
Súprava sa skladá z riadiacej jednotky CL-305, 1ks 5-vývodového servomotora do dverí vodiča, 3ks 2-vývodových servomotorov, zväzku káblov pre
napojenie 5. dverí a príslušenstva.
Servomechanizmy sú špecifické, majú veľkú posuvnú silu. Ich prevod sa
vďaka prevedeniu so spojkou nepretáča pri uzamykaní ani odomykaní
kľúčom, takže nie je potrebné prekonávať zvýšený odpor, ako pri servomotoroch bez spojky.
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2. Technické parametre

Menovité napájacie napätie
Prevádzkové napájacie napätie
Pokojový napájací prúd
Napájací prúd pri činnosti
Nutná prestávka medzi cyklami
Posuv tiahla SVM
Prítlačná a ťažná sila SVM
Pracovné prostredie
Životnosť

12Vjs.
9 až 15Vjs.
6mA
prúd. impulz max. 14A počas 0,5s
žiadna (do cca 10 cyklov po sebe)
max. 18mm
min. 30N
-30 až +85oC
min. 100.000 cyklov

imbus. kľúč

8,9,15,16
vystrihnutie
otvoru

V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia
TÚSR č. VPR - 5/2001.

Mechanická časť výrobku je zhodná s typom schváleným MDS ČR podľa osvedčenia o technickej spôsobilosti výstroja a súčastí vozidiel č. 1281 a je oprávnená
používať značku 8SD.
Jednotka CL-305 je homologovaná 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
ho na zbernom mieste elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete na www.jablotron.sk.

3. Inštalácia

Obr. 1 Inštalácia servomotora do ľavých predných dverí

Na zjednodušenie inštalácie sú farebne rozlíšené servomotory a spojovacie
tiahla podľa dverí.

3.1. Predné dvere (obr.1)

3.2. Zadné dvere (obr. 2)

ĽAVÉ PREDNÉ – ČERVENÉ
PRAVÉ PREDNÉ – ŽLTÉ

ĽAVÉ ZADNÉ – ZELENÉ
PRAVÉ ZADNÉ – MODRÉ

A. demontáž čalúnenia:
- uvoľnite kľuku sťahovania okna vytlačením na stranu,
- zložte horný kryt držadla a odskrutkujte jeho 2 skrutky,
- zo spodnej časti čalúnenia vyskrutkujte 2 skrutky, uvoľnite odspodu
čalúnenie uchytené plastovými príchytkami a vysuňte ho hore, odpojte
lanko kľučky dverí.
B. montáž servomotora:
- na príslušné servo s držiakom (pozri 3) osaďte do plastovej koncovky
spojovacie tiahlo (pozri 6),
- uvoľnite 2 skrutky pod sebou držiace mechanizmus sťahovania okien –
hornú skrutku iba čiastočne,
- druhý koniec spojovacieho tiahla najskôr nasaďte do voľného otvoru
v otočnej páke pôvodného tiahla a servomotor s držiakom prichyťte pod
obidve uvoľnené skrutky,
- ručne odskúšajte súbežný chod serva so zámkom.

A. demontáž čalúnenia:
- demontujte kľuku sťahovania tak, že vytlačíte krúžok pod kľukou na stranu, zložte horné kryty držadla, uvoľnite 2 skrutky držadla,
- zo spodnej časti čalúnenia vyskrutkujte 2 skrutky, uvolnite zospodu čalúnenie
prichytené plastovými príchytkami a vysuňte ho hore, (vo dverách vodiča) odpojte konektor tlačidla ovládania 5-tych dverí (kufra) a lanko od páčky otvárania
dverí.
B. montáž servomotora:
- v predných dverách sa umiestňuje servomotor dovnútra skeletu dverí,
preto odlepte spodnú časť penovej ochrannej krytky blízko zámku dverí,
- vyberte gumenú prechodku, ktorá je v blízkosti penovej krytky smerom
dole (prechádza ňou kabeláž k zámku dverí) a vystrihnite štipacími kliešťami stred prechodky, podľa obr.1, ktorý ponechajte na kabeláži,
- cez odkrytú časť otvoru v skelete vložte dovnútra príslušný servomotor
s držiakom (obr.1) a vytvoreným otvorom v priechodke prevlečte smerom
von najskôr konektor s vodičmi od servomotora a potom natlačte do priechodky valček servomotora tak, aby pôvodná kabeláž k zámku aj vodiče
od servomotora prechádzali bokom, popri valčeku serva smerom k pántom
dverí šikmo hore - v zhode s voľným priestorom v čalúnení,
- z držiaka servomotora odstráňte kryt samolepky a pomocou skrutiek
M5x16, vejárovitej podložky Ø5 a tvarovanej podložky Ø6/22 pritiahnite
držiak servomotora o okraj plechu dverí. **
- otvorom v ochrannej krytke, ktorým prechádza nahor pôvodné tiahlo od
zámku navlečte zhora spojovacie tiahlo (pozri 5) a vtlačte ho do plastovej
koncovky na servomotore,
- na pôvodnom tiahle zoskrutkujte voľne kovovú úchytku tiahla s „červíkom“
(pozri 13) a do plastovej koncovky vtlačte zozadu opačný koniec spoj. tiahla – úchytku zatiaľ nefixujte k pôvodnému tiahlu,
- na pôvodné tiahlo nasaďte papierovú šablónu (pozri 14) a jej zahnutý
koniec vsaďte vo dverách do drážky pre čalúnenie – tým je nasimulovaná
poloha pôvodného tiahla v čalúnení,
- nastavte súbežný chod servomotora a zámku tak, že servomotor aj zámok
preklopte do polohy „ODOMKNUTÉ“ a v tejto polohe pritiahnite „červík“
kovovej úchytky ku pôvodnému tiahlu,

6
pôvodné
skrutky

3

Obr. 2 Inštalácia servomotora do ľavých zadných dverí
CL-306FB II
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- pri inštalácii riadiacej jednotky a kabeláže demontujte spodnú časť
palubnej dosky pri vodičovi (nad pedálmi), následne zložte aj spodnú
časť palubnej dosky pri spolujazdcovi,
- zložte kryt poistiek v spodnej časti palubovky,
- zložte bočný kryt palubovky na strane vodiča,
- riadiacu jednotku umiestnite, najlepšie nalepením, zvnútra palubovky
na vodorovnú stenu pod spínačom svetiel.

3.4. Káblový zväzok

internetová verzia návodu

- pri inštalácii káblového zväzku nie je nutné demontovať prístrojovú dosku,
ani plasty stredového panela, káblový zväzok možno pomocou drôtu pretiahnuť z ľavej strany palubovky na pravú cez odkryté spodné časti,
- konce káblov je potrebné doviesť do dverí, preto zložte plastové kryty
prahov a predných aj stredových stĺpikov,
- do predných dverí vedie zo stĺpika priechodka so zabudovaným oválnym
konektorom, ktorý musíte demontovať: Uvoľnite priechodku s konektorom
z vonkajšej strany stĺpika dverí (pomocou plochého skrutkovača), uvoľnite
druhý koniec priechodky z dverí a nakoniec uvoľnite z vnútra (z priestoru
pod palubovkou) druhú časť konektora (protikusu) nacvaknutého v stĺpiku,
- zväzok možno pretiahnuť cez konektor priechodky niekoľkými spôsobmi:
- A. prevŕtajte otvory v obidvoch protikusoch konektora vrtákom
s priemerom cca 8mm a prevlečte týmto otvorom kabeláž,
- B. prevŕtajte potrebný počet jednotlivých otvorov v obidvoch protikusoch
konektora menším vrtákom (cca pr. 3mm), rozpleťte kabeláž určenú do
dverí a jednotlivé vodiče s koncovkami prevlečte cez navŕtané otvory,
- C. na vhodnom mieste prestrihnite vodiče kabeláže (najlepšie vnútri pod
palubovkou a prevlečte cez voľné otvory v protikusoch konektora jednotlivé
vodiče,
po
prevlečení
ich
opäť
spojte
(napájkujte
a zaizolujte), týmto postupom sa vyhnete vŕtaniu konektora,
- prevŕtajte druhý koniec dvernej priechodky uchytený v dverách, pritom
dajte pozor, aby ste priechodku nepoškodili,
- vodiče do zadných dverí veďte popod prahy, cez stredové stĺpiky a volne
priechodzie gumené priechodky.

Obr. 3 Schéma elektrického zapojenia
centrálneho uzamykania na diaľkové ovládanie

tabuľka pripojovacích bodov – Škoda Fabia II:

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

- červený napájací vodič, na ktorom je umiestené poistkové púzdro,
môžete zapojiť pomocou oka ku kladnému pólu „30“ alebo ho osadiť do
voľnej pozície v poistkovom bloku (poistkový držiak odstrihnite). Vhodná je
na to pozícia č. 45 (určená pre RJ komfortnej elektroniky), ku ktorej je
z jednej strany privedené napätie „30“. Najskôr uvoľnite dve skrutky z poistkového bloku, následne vpravo od poistkového bloku zospodu uvoľnite
1 skrutku vývodu kúrenia a blok spustite dolu. Zadný oválny kryt poistkového bloku ťahom do boku vysuňte z drážok. Na skrátený červený napájací vodič nalisujte plochú dutinku šírky 6,3 a osaďte zozadu do pozície pre
poistku č.45. Blok namontujte naspäť. Poistku 15A osaďte do pozície č.45
až na záver montáže.
- hnedý uzemňovací vodič s okom ukostrite = pripevnite pod vhodnú
skrutku na kostre (originálny kostriaci bod pod palubovkou nie je dostupný,
využiť môžete napr. skrutku na nosníku jedného z pedálov - overte meraním), alebo pripojte ku kostriacemu vodiču RJ vozidla (tmavo hnedý).
- pripojenie motorčekov - vodiče v dverách osaďte do konektorov (pozri
15) v predných dverách rovnakými farbami k sebe, v zadných dverách
opačnými farbami k sebe !!
- konektory zväzkov a servomotorov prepojte, pred spojením na ne nasaďte
molitánové trúbky (pozri 9) (pri 5-vodičovom servomotore na každý konektor zvlášť) a dlhším sťahovacím pásikom (pozri 8) ich pritiahnite
k samolepiacim úchytkám (pozri 16), ktoré potom na vhodnom mieste pripevnite na nosník príslušenstva,
- v predných dverách smerujte konektor v smere pôvodnej kabeláže šikmo
nahor tak, aby smeroval do výrezu polystyrénovej výplne v čalúnení dverí
(pozri obr.1).
- modrý vodič KEY - blokuje funkciu D.O. pri zapnutom kľúči zapaľovania,
zároveň slúži ako poplachový vstup v režime alarm, je potrebný na nastavovanie funkcií a ovládačov. Napojte ho na „15“ v riad. jednotke vozidla –
pozícia XS-4 / 12.
- sivý vodič DOOR - zapojte pre funkciu znovuuzamknutia a pre funkciu
alarmu – ak nebudete tieto funkcie používať, nepripájajte ho. Ak používate
funkciu samouzamykania je potrebné, aby všetky dvere, ktoré sú centrálnym uzamykaním ovládané, mali napojený dverný kontakt, aby nenastala
kolízna situácia (zákazník by si mohol uzamknúť vlastný kľúč
v batožinovom priestore) – na to využijete modul FB-DV.
- 2x fialový vodič – výstupy pre smerová svetlá, slúžia na svetelnú signalizáciu. Jeden vodič pripojte na ľavú, druhý na pravú vetvu smerových svetiel. Indikujú uzamknutie, odomknutie, príp. 1 min blikajú pri poplachu v
režime alarm – napojenie je možné pri páčke smeroviek alebo v RJ vozidla, pozícia XS-6/14,16, čierno -biely a čierno-zelený vodič – pozor nutné
overiť!
- modro-biely vodič PGM - výstup je možné nastaviť do dvoch režimov
(IMO a KUFOR). Jeho zaťažiteľnosť je max. 300mA, na ovládanie silových
obvodov je nutné využiť prídavné relé.
nastavenie IMO – je určený na pripojenie prídavného relé a blokuje
funkčnosť motora (napr. preruší cievku štartéra), vhodný typ je napr. RA
12/30A. Relé kopíruje v odomknutom stave kľúčik zapaľovania.

CL-306FB

prip. bod

farba vodiča
v kabeláži

miesto pripojenia

farba vodiča

+ 12V

červený

poistkový blok,
pozícia č. 45

doplniť
poistku 15A

zem

hnedý

skrutka na nosníku pedálu

„15“

modrý

pri spín. skrinke
alebo na RJ
vozidla XS-4,
poz. 12

čierny

smerovky

2x fialový

páčka pri volante
alebo RJ vozidla
XS-6 14,16

čierno-zelený
čierno-biely

RJ vozidla, konektor XP-1/5

zeleno alebo
žlto-červený

servomotor
kufra

-

3.5. Kontrola funkčnosti
- overte, či je všetko správne zapojené a pripojte napájanie,
- niekoľkokrát otvorte a zatvorte pomocou kľúča z dverí vodiča, overte tak
správnu funkčnosť centrálneho uzamykania,
- v prípade, že by centr. uzamykanie nereagovalo na uzamknutie alebo
odomknutie kľúčom, príčina môže byť v nepresnom súbehu (výška zdvihu) servomotora a zámku, odstrániť to môžete posunutím polohy serva
alebo úpravou odstupu tiahla príp. uvoľnením spoj. kocky a posunutím
spoj. tiahla.
- je vhodné odskúšať aj silnejšie buchnutie dvermi, aby poloha serva
nebola v otvorenom stave na rozhraní prepínania (čo by sa pri buchnutí
prejavilo samovoľným zamknutím).
- odskúšajte ovládanie obidvoma diaľkovými ovládačmi, prípadne ďalšie
navolené funkcie.

4. Učenie diaľkových ovládačov
Jednotka diaľkového ovládania je schopná komunikovať až so 4 diaľkovými
ovládačmi RC-11 alebo RC-4x. Pri učení ovládačov je nutné naučiť všetky
(aj skôr naučené) ovládače. Naučením nového ovládača sa vymažú všetky
skôr naučené ovládače.
• pri odomknutom vozidle odpojte poistku napájania,
• počkajte 1 minútu, zapnite kľúč zapaľovania a pripojte späť poistku,
• do 30s 3x vypnite a zapnite kľúč zapaľovania, parkovacie svetlá dlhšie
bliknú,
• stlačte ľubovoľné tlačidlo z páru A, B alebo 1, 2 (podľa toho, aký ovládač
používate a ktoré tlačidlá chcete používať) D.O., naučenie je potvrdené
bliknutím smerových svetiel,
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nastavenie KUFOR - v tomto režime je možné ovládať „odskočenie“
kufra. Centrálne uzamykanie sa ovláda horným tlačidlom A a tento výstup tlačidlom B (zopne na 0,5 s).
- žltý vodič SIR – výstup sirény, spína na GND, max. prúd je 1,2A.
Možno ho využiť aj na akustické potvrdzovanie ovládania (1x pri zamknutí, 2x pri odomknutí) a v režimu alarm na signalizáciu poplachu
(húka pol minúty).

3.3 Riadiaca jednotka

a odomknúť tlačidlom B diaľkového ovládača.. Ak je programovateľný
výstup PGM nastavený na funkciu KUFOR, vozidlo sa uzamyká a odomyká tlačidlom
. Pri stlačení tlačidla
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.

času 120s), smerové svetlá dlhšie bliknú.

5. Programovateľné funkcie

internetová verzia návodu

CL-306FBII má 8 programovateľných funkcií, ktoré sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke. Postup programovania:
• pri odomknutom vozidle a vypnutom kľúči zapaľovania odpojte napájacie
napätie (poistku),
• počkajte 1 minútu a pripojte poistku,
• do 30s 5x zapnite a vypnite kľúč zapaľovania, vstup do programovacieho
režimu potvrdia smerové svetlá dlhším bliknutím,
• po vstupe do programovacieho režimu je riadiaca jednotka nastavená na
prvom riadku programovacej tabuľky (prvom parametri). Nastavenie parametrov je signalizované smerovými 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
smerových svetiel,
• programovanie ukončíte po nastavení všetkých parametrov podľa tabuľky
a následným zapnutím a vypnutím kľúča zapaľovania – potvrdené dlhým
bliknutím smerových svetiel (alebo po uplynutí 120 sek. nečinnosti).

7. Funkcie alarmu
CL-306FBII 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 smerovými svetlami). Prebiehajúci poplach je možné ukončiť odomknutím vozidla diaľkovým ovládačom.
Ak používate funkciu jednoduchého alarmu, bude pri uzamknutí
diaľkovým ovládačom a následnom odomknutí kľúčom vo dverách
spustený poplach. Pokiaľ došlo k poplachu a bola zapnutá ochrana,
potom pri vypínaní ochrany vozidla siréna trikrát húkne a bliknú smerové
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).

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

Programovacia tabuľka:
Pozícia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funkcia

Smerové svetlá
nesvietia

svietia

ELEC

PNEU

nie
nie
nie

áno
áno
áno

REARM

nie

áno

CHIRP
PGM
ALARM

nie
IMO
nie

áno
KUFOR
áno

Centrálne
uzamykanie
WIND
DLCK
DUNL

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,
alebo otočeniu kľúča, 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!
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POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použi na komerèné úèely!

• stlačením ľubovoľného tlačidla postupne naučte všetky používané ovládače,
• učenie ovládačov ukončíte vypnutím kľúča zapaľovania (alebo uplynutím

