
Montážní návod pro zařízení 

                                      

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv 
zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..
 Na všech dveřích demontujte kličku spouštění oken a vnitřní čalounění. 

Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete 
k mechanice zámku.

 Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pěti žilová 
kabeláž)

 Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění 
motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.

 Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
 Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme 

s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
 Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
 Najděte vhodné místo pro připevnění řídící jednotky CZ. Vyhledejte místo 

v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. 
Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a mínusový drát připojte 
k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.
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kabeláž)

 Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění 
motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.

 Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
 Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme 

s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
 Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
 Najděte vhodné místo pro připevnění řídící jednotky CZ. Vyhledejte místo 

v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. 
Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a mínusový drát připojte 
k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.




