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Univerzální dálkové ovládání pro centrální zámky PRE-11 
 
Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje  nadprůměrnou technickou zručnost, tak  

pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.  

 
 
Hlavní vlastnosti 
- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy, možno přidat další) 
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost 
- Snadná instalace (univerzální koncepce modulu) 
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblikání směrových světel a zahoukání sirény) 
- Automatický dověr oken 
- Možnost dálkového otevření kufru 
- Připojení na existující centrální zamykání  

 
 

Tabulka popisující ovládání: 

 
Akce  

Stisk     

Zamčení vozu 
- Zablikají směrovky 
- Zahouká siréna 

Stisk      
Odemčení vozu 
- Zahouká siréna 
- Zablikají směrovky 

 

Dlouhý* stisk      

Hledání vozu (v aktivním stavu) 
- Zahouká siréna 
- Blikají směrovky 

Dlouhý* stisk  
Otevření kufru 

*Dlouhý stisk – stisknutí po dobu 3 sekund 

 

 

Programování ovladačů: 

 
Modul umožňuje současně pracovat až se čtyřmi ovladači. Pro naprogramování stiskněte tlačítko na boku řídící 
jednotky na cca 3sekundy. Poté, co zablikají směrovky je aktivní režim programování. Přidat ovladač teď můžete 
stiskem jeho tlačítka. Po každém přidaném ovladači zablikají směrovky. Pokud cca 3 sekundy nepřidáte žádný 
ovladač, ukončí se režim programování.  
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Popis instalace: 
 

1) Odpojte baterii 
2) Vyberte vhodné umístění pro řídící jednotku. Řídící jednotku je vhodné umístit pod palubní desku.  
3) Připojte dle schématu vodiče k baterii, ke směrovým světlům, případně k siréně.  
4) Připojte ke stávajícímu centrální zamykání.  
5) Připojte výstražnou LED - tu umístěte na viditelné místo. 
6) Pokud budete alarm připojovat ke vzduchovému centrálnímu zamykání, je třeba odstranit propojku (jak je 
naznačeno na obrázku). 
7) Připojte baterii. 
 
 
Barvy vodičů jednotlivých konektorů: 
 
Konektor 10P1: 
Zelená: Zavírání oken (GND impuls dlouhý cca 25s) 
Červeno-černý: Signál otevření kufru 
Oranžový, Bílý, Žlutý: - kontakty relé, které ovládá zamykání (Bílý – střední vodič) 
Oranžovo-černý, bílo-černý, Žluto-Černý: kontakty relé, které ovládá odemykání (Bílo-černý – střední vodič) 
Červený: +12V 
Černý: GND 
Hnědý: Směrová světla 
Růžový: Siréna 
 
 

Schéma zapojení: 

 

 


