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VSTUP - zamèení ( - )

PØÍRUÈKA UŽIVATELE

VSTUP - odemèení ( - )
VÝSTUP - výstup na smìrová svìtla ( + )
VSTUP - zapalování ( + )
+ 12 V
VSTUP - brzdový pedál ( + ) NEPOUŽÍVA SE!

(po nastartování a následném zmáènutí nožní brzdy se vozidlo do cca 10 sek. uzamkne)

CZ 4700 DO

PROGRAMOVÁNÍ DO
Rozšrobujeme jednotku 4700 DO a zkratujeme propojku SW-SPST a zmáèneme tlaèítko na
DO, který chceme nakodovat do systému. Do jednotky jdou nakodovat max. 2x DO. Propojku
odzkratujem a jednotka 4700 DO spolupracuje s novými ovládaèi.

NÁVOD NA OBSLUHU SYSTÉMU
UZAMÈENÍ VOZIDLA
stlaète tlaèítko
svìtla zablikají 1x
ODEMÈENÍ VOZIDLA
stlaète tlaèítko
svìtla zablikají 2x
ODEMÈENÍ VOZIDLA BÌHEM JÍZDY
stlaète tlaèítko
UZAMÈENÍ VOZIDLA BÌHEM JÍZDY
stlaète tlaèítko
AUTOMATICKÉ UZAMÈENÍ VOZIDLA
po nastartování vozidla stlaète brzdu na 15 sekund, dveøe se uzamknou
AUTOMATICKÉ ODEMÈENÍ VOZIDLA
vyjmutím klíèe, anebo stlaèenín

centrální zamykání na dálkové ovládání

OBSAH BALENÍ
•2x dvou vodièový servomotor
•4x táhla
•4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka)
•1x káblový svazek

•2x pìt vodièový servomotor
•4x upevòovací plech
•1x øídící jednotka
•2x dálkové ovládání

POPIS VÝROBKU
Tento elektromechanický systém je urèený témìø pro všechny typy automobilù, které jsou
napájené 12V, pøièem záporný pól baterie je pøipojený na kostru automobilu. Sada
CZ4700 DO obsahuje øídící jednotku, která zabezpeèuje správnou funkènost systému,
sadu servo motorù pøièemž dva jsou urèené do pøedních (ovládacích) dveøí a dva do
zadních dveøí, kabeláž na pøepojení systému a sada mechanických dílù jako jsou táhla,
svorky, šrouby a upevòovací lišty.

pro montáž do interiéru vozidla. Nejvhodnìjší umístìní je pod palubní deskou. Pøed
pøipojením jednotky doporuèujem vytáhnout pojistku na pøívodním vodièi. Ten pøipojíme k
trvalému napájení +12V. Zemnící vodiè pøipájíme na originál kostru vozidla. Jak vodièe pro
pøipojení dálkového ovládání nepoužíváme, dùkladnì je zaizolujeme. Po pøipojení všech
servomotorov, napájacích vodièov a skontrolovaní správnosti zapojenia, môžeme zapojit
pojistku a pøezkoušet funkènost systému. V pøípadì, že ovládací dveøe reagujou jen jedním
smìrem anebo nereagujou vùbec, posunete táhlo tak, aby se pohyblivá èást servomotoru
pohybovala ve støedì dráhy pohybu. V pøípadì montáže pátých dveøí je možné systém
doplnit dalším servomotorem a to buï dvouvodièovým anebo pìtvodièovým ovládacím.
Pøipojíme ho paralelnì na nìkterý ze servomotorù, podle poètu vodièù doplòovaného
servomotoru.
PØÍKLAD PØIPOJENÍ SERVOMOTORU



Nesprávné pøipojení servomotoru k pùvodnímu táhlu.



Správné pøipojení servomotoru k pùvodnímu táhlu.

VLASTNOSTI
Servomotory osazené ve dveøích zabezpeèujou pohyb táhla jako pøi ruèním ovládání.
Servomotory v pøedních dveøích obsahujou pøepínaè, který snímá polohu zámku
a informace o poloze posílá do øídící jednotky. Ta na základì zmìny polohy zámku
ovládacích dveøí ovládá všechny ostatní zámky.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájecí napìtí
10 až 15 V
Klidný odbìr
max. 0,12 mA
Max. pracovní proud 1,45 A
Zdvih servomotoru
18 mm
Doba pøepnutí
0,3 sek

MONTÁŽ
Pøi montáži je potøebné servomotory umístit tak, aby jeho pohyb byl co nejvíc v ose pohybu
ovládaného táhla anebo pohybu zámku. Je tøeba dbát na to, aby servomotor nepøekážel
pohybu okna anebo jiných pohyblivých èástí dveøí. Po namontování a pøipojení k táhlu
anebo zámku vyzkoušíme funkènost pohybem ruky, jestli je chod plynulý a mechanismus
nezadrhává. Jak je všechno v poøádku, pøipojíme vodièe servomotoru k pøívodným
vodièem stejné barvy. V pøípadì, že zámky v nìkterých dveøích vyžadujou opaèný chod,
vymìníme navzájem pøívodný modrý a zelený vodiè. Jak je tento servomotor ovládací,
vymìníme navzájem i bílý s hnìdým pøívodovým vodièem. Pøi umístìní pøívodových vodièù
dbáme na to,aby se pøi pohybu okna anebo dveøí nepoškodili. Øídící jednotka je urèená

ÚDRŽBA
Doporuèíme promazávat dveøní zámky a jejich mechanismus, aby mìli lehký chod a
nedošlo k poškození servomotorù pøetažením. Pøed zimní sezónou vìnujte pozornost
promazání zámkù.
UPOZORNÌNÍ
Jak zamrzl mechanismus zámku, nedokáže ani servomotor zámek odemknout. Proto tøeba
nejdøív rozmrazit zámek (rozmrazovacími prostøedkami anebo umiestìním vozidla do
vyhøáté místnosti), až potom se pokusit odemknout dveøe centrálním uzamykáním.

