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VISION KESKLUKUSTUSSÜSTEEM, PULDIGA VAE 317-490 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 

 

 

 

Juhtme nr. Värv Kirjeldus 

1 Punane (red) Ühendada +12V pideva pingega (15A 
kaitsmekarbis) 

2 Must (Black) Ühendada maandusega 

3 Roheline/Valge (Green/White) Ühendada süütevõtme lüliti ACC-ga +12V, 9V 
(miinimum) 

5 Sinine/Roheline (Blue/Green) -VE väljund ühendada LED sinise/rohelise 
juhtmega 

14 Kollane (Yellow) -VE väljund lukustamisel (100mA) 

18,19 Roheline (Green) Ühendada suunatuledega koos 7,5A x 2 
kaitsmega 

30 Roheline/Kollane (Green/Yellow) Juhe nr 30 kuni 35. Need 6 juhet ühenduvad 
autos oleva kesklukustuse süsteemiga. Erinevate 
kesklukustusüsteemidega ühendamiseks 
vaadake diagrammi leheküljelt nr 4 

31 Punane/Roheline (Red/Green) 

32 Must/Roheline (Black/Green) 

33 Sinine/Kollane (Blue/Yellow) 

34 Punane/Sinine (Red/Blue) 

35 Must/Sinine (Black/Blue) 
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Kasutusjuhend 

Komplekti sisu: 

 2 x muutuva koodiga 1 kanaliga saatja (kaugjuhtimispult) 

 1 moodul 

 Juhtmestik 

 Riistvara komplekt 

 Paigaldus- ja kasutusjuhend 

 

Muutuva koodiga ühe kanaliga kaugjuhtimispult 

1. Channel button e lüliti – kesklukustuse lukustamiseks / avamiseks 

2. LED indikaatorlamp – süttib, kui nuppu vajutada 

 

Märkus: Saatjas oleva patarei vahetamiseks eemaldage saatja alumiselt osalt ristpeaga kruvid. 

Õrnalt eemaldage pealmine kate alumisest kattest. Eemaldage vana patarei ning paigaldage uus 

patarei. NB! Jälgige patarei polaarsust.  

Ärge kunagi laske saatjal märjaks saada ning ärge pange seda vette. See tühistab garantii. 

Kasutusjuhend 

Järgnev tabel aitab Teil mõista, kuidas süsteemiga opereerida. 

Millist funktsiooni soovite Mida peate tegema Süsteemi vastus 

Süsteemi aktiveerimine (kui 
süsteem ei ole aktiveeritud) 

Vajutage lülitit 

 LED indikaatorlamp vilgub 
ühe korra 

 Süsteemi LED tuli süttib ja 
hakkab vilkuma 35 

sekundi pärast 
(lukustusviide) 

 Lukustussignaali väljund 

Süsteemi deaktiveerimine Vajutage lülitit 

 Indikaatorlamp vilgub 3 
korda 

 Süsteemi LED kustub 

 Avamissignaali väljund 

Automaatne süsteemi 
aktiveerimine 

Peale 20 sekundit peale süsteemi 
deaktiveerimist süsteem 

aktiveerub automaatselt juhul, kui 
süütevõtit ei ole sisestatud 
süüteavasse ning võtit pole 

keeratud ACC asendisse. 

 
 

 Süsteemi LED vilgub 
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Kuidas tuvastada sõiduki kesklukustussüsteemi tüüpi ja paigaldusjuhend 

1. Eemaldage juhipoolselt ukselt peamine ukselukustuslüliti. On võimalik, et selleks peate 

eemaldama sõiduki juhipoolse ukse paneeli. Osadel sõidukitel on see lüliti keskkonsoolis.  

TÄHELEPANU! Ärge eemaldage sellelt lülitilt ühtegi juhet! 

2. Uurige sellest lülitist väljatulevaid juhtmeid. Kasutades volt- või oommeetrit kontrollige iga 

juhtme funktsiooni. Sellest vaatlusest tulenevalt peaksite leidma enda sõidukile sobiva 

skeemi alljärgnevatest: 

a. 3 juhtmega maandatud süsteem 

Üks juhe on pidevalt maandatud. 

Üks juhe on maandatud ainult siis, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse.  

Üks juhe on maandatud ainult siis, kui lüliti on liikunud avatud asendisse. 

b. 3 juhtmega +12V süsteem 

Ühel juhtmel on pidevalt +12V pinge. 

Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse. 

Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud avatud asendisse. 

c. 4 juhtmega +12V süsteem 

Ühel juhtmel on pidevalt +12V pinge . 

Üks juhe on pidevalt maandatud. 

Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse. 

Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud avatud asendisse. 

d. 5 juhtmega pöörduva polaarsusega süsteem 

Ühel juhtmel on pidevalt +12V pinge. 

2 juhet on pidevalt maandatud. 

Üks juhe on üldiselt maandatud, kuid see lülitub ümber +12V pingega, kui lüliti on 

liikunud lukustusasendisse.  

Üks juhe on üldiselt maandatud, kuid see lülitub ümber +12V pingega, kui lüliti on 

liikunud avatud asendisse. 

e. Spetsiaalne kesklukustussüsteem koos VAE 316-12 mootoriga 

Kui juhipoolsel uksel asuvas lukus pöörates võtit avanevad kõik uksed. Kui aga 

kasutada reisijapoolset ust ja avaneb ainult reisijapoolne uks (st juhiuks ei avane) siis 

on vaja juhipoolsele uksele paigaldada VAE-316-12 mootor 

f. Vaakumlukustussüsteem 

Kui lukustate uksi ning näete, et uksed lukustuvad üksteise järel (st mitte ühel ajal), 

siis peaks olema teie sõidukil vaakumlukustussüsteem.  

VAATA ERINEVAID LUKUSTUSSÜSTEEMIDE SKEEME JÄRGMISELT LEHELT 
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Süsteemi programmeeritavad võimalused 

 

Süsteemil on mitu valitavat funktsiooni, mis on toodud tabelis A. Nende programmeerimiseks 

vaadake tabelit B. 

 

Tabel A 

Süüte keeramise korrad Valitav võimalus Eelseadistus 

8 Automaatne lukustus ON/OFF OFF 

11 

Kesklukustussüsteemi impulss 
0,5 s lukustamisel / 0,5 s 

avamisel; 
25 s lukustamisel / 5 s avamisel 

0,5 s 

20 Puldi programmeerimine  

 

Tabel B 

 

Millist funktsiooni soovite Mida soovite teha Süsteemi vastus 

Funktsioonide 
programmeerimine (kui soovite 

tabelis A toodud funktsioone 
muuta 

Süsteemi deaktiveerida 
Sama vastus, mis süsteemi 

aktiveerimisel 

Pöörake süütevõtit OFF-ACC-
OFF see arv Tabelis A toodud 

kordi 20 sekundi jooksul ja 
seejärel vajutage puldil olevat 

nuppu 

Süsteemi LED vilgub sama arv 
kordi, kui pöörasite süütevõtit 
kinnitamaks, et valik on tehtud 

 

 

Hädaolukord ja hooldus 

 

A. Kaugjuhtimispuldi programmeerimine 

Kaugjuhtimispuldi programmeerimist võite kasutada järgnevatel juhtudel: 

 Kui soetate uue kaugjuhtimispuldi 

 Kui programmeerite uuesti autoriseeritud puldi 

Millist funktsiooni soovite Mida peate tegema Süsteemi vastus 

Uue kaugjuhtimispuldi 
programmeerimine 

Deaktiveerige süsteem Sama vastus, mis süsteemi 
aktiveerimisel 

Pöörake süütevõtit 
süüteavas OFF-ACC-OFF 20 
korda ja jääge OFF asendisse 

Indikaator vilgub 20 korda 
kinnitamaks, et süsteem on 
liikunud saatja 
programmeerimise režiimi. 

Vajutage iga 
kaugjuhtimispuldi lülitit 
korra 10 sekundi jooksul. 

Süsteem annab ühe signaali. 
Indikaator vilgub ühe korra 
kinnitamaks, et saatja on 
programmeeritud 

Pöörake süütevõti ACC 
asendisse või 10 sekundit 
möödub 

Süsteem naaseb tagasi 
deaktiveeritud režiimi. 

TÄHELEPANU! Ühe mooduliga saab siduda kuni 2 kaugjuhtimispulti. 
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B. Seadete taastamine hädaolukorras 

Kui olete kaotanud kaugjuhtimispuldi, saate süsteemi taastada kasutades süütevõtme lülitit. 

Avage uksed, pöörake süütevõtit süüteavas asendisse OFF-ACC-OFF 10 korda 15 sekundi 

jooksul. Kõik indikaatorlambid vilguvad 3 korda kinnitamaks, et süsteem on taastatud.  

 

MAALETOOJA: BALTI AUTOOSAD AS, Põrguvälja tee 4F, 75306 Lehmja küla Rae vald, Harjumaa.  

Tel. 6 200 600, fax 6 200 699 e-mail: info@autoparts.ee 

 


