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1. Úvod   
 
 Zariadenie slúži ako vylepšená náhrada originálnej časti OEM ovládača s tlačidlami a vlastnou elektroniku. 
Ovládač spolu s riadiacou jednotkou vytvára PKE (passive keyless entry function) systém zabezpečujúci bezkontaktné 
odomykanie a zamykanie vozidla len priblížením resp. vzdialením od vozidla. Môže poslúžiť aj ako jednoduchý alarm 
pre zabezpečenie vášho vozidla voči odcudzeniu keďže obsahuje aj otrasový snímač. 
 
Aký je rozdiel medzi týmto bezkontaktným systémom o domykania a systémami od iných 
výrobcov?  

Na rozdiel od systémov iných výrobcov si tento systém nevyžaduje zložitú montáž. Celá inteligencia tohto 
systému je ukrytá v ovládači a riadiaca jednotka pre funkciu PKE si vyžaduje pripojenie iba na napájanie, kostru 
a zapaľovanie (alebo príslušenstvo). Navyše tento systém iba vylepšuje originálnu technológiu auta, na rozdiel od iných 
systémov s vlastnými technológiami, ktoré si vyžadujú zložitú montáž a  môžu preto fungovať nespoľahlivo. 
 
Spotreba zariadenia?  

Systém má spotrebu takmer ako originálny diaľkový ovládač. Batéria v ovládači vydrží približne rok. V prípade ak 
sa  vozidlo nepoužíva počas 3 dní, riadiaca jednotka prejde do úsporného režimu. V tomto režime je vypnutá funkcia 
bezkontaktného odomykania PKE, ale stále je možné ešte otvoriť auto stlačením odomykacieho tlačidla na ovládači. 
Funkcia PKE sa opäť aktivuje až po zapnutí a vypnutí zapaľovania (alebo polohy ACC). Počas zapnutého zapaľovania 
funkcia PKE nie je aktívna. Tento systém využíva RFID komunikáciu. Diaľkový ovládač vysiela signál až po tom, čo 
zachytí signál vysielaný z riadiacej jednotky. Týmto spôsobom sa efektívne šetrí batéria v ovládači, keďže ovládač mimo 
dosahu RFID signálu nevysiela. 

2.   Popis funkcií  
 

1. Základná funkcia dia �kového ovládania.  Táto funkcia 
ovládača je zhodná s originálnym ovládačom. Stlačte 
tlačidlo zamknúť (2) pre zamknutie dverí, alebo tlačidlo 
odomknúť (1) pre odomknutie dverí. Pre otvorenie kufra 
stačte a držte tlačidlo  kufra (3) počas 2 sekúnd.   

2. Bezkontaktné odomykanie / zamykanie dverí 
systémom PKE.  Samotným priblížením resp. vzdialením 
ovládača od vozidla na vzdialenosť 1-3 m je možné 
zamknutie / odomknutie dverí a aktiváciu / deaktivácia 
alarmu (viď. nižšie).  

3. Potvrdenie zamknutia resp. odomknutia vozidla. Pri 
zamknutí vozidla siréna systému PKE pípne 1x a pri odomknutí pípne 2x (podľa nastavenia prepojky pozri. 
schému). Zamknutie alebo odomknutie vozidla je potvrdené aj interným systémom vozidla (bliknú smerovky) ak 
to vozidlo umožňuje.  

4. Poplach narušením otrasového sníma �a.  Ak je narušený otrasový snímač siréna bude pre výstrahu húkať 10 
sekúnd. 

 

3.  Aktivácia systému 

3.1 Nakódovanie ovláda a do vozidla   
Pre aktiváciu základnej funkcie diaľkového ovládania (zhodná s originálnym ovládačom) je potrebné ovládač do 

vozidla nakódovať. Ovládač je potrebné do vozidla nakódovať rovnakým spôsobom ako originálny ovládač. Kódovanie je 
možné vykonať v servisnom stredisku pomocou presného postupu pre vozidlá značky FORD.   

3.2 Nau enie riadiacej systému PKE do ovláda a 
Diaľkový ovládač dodávaný so systémom je už nakódovaný. V prípade dokúpenia ďalších ovládačov je potrebné 

naučiť  riadiacu jednotku systému do ovládačov nasledujúcim spôsobom: 
a. Stlačte servisné tlačidlo na boku riadiacej jednotky po dobu 2 sekúnd. Nasledujúci postup by mal byť 

ukončený do 20 sekúnd. 
b. Na ovládači stlačte a držte tlačidlo pre odomykanie súčasne so stlačeným tlačidlom pre zamykanie. Podržte 

tlačidlá 5 sekúnd. 
c. Uvoľnením tlačidiel sa spustí proces učenia a po 5 sekundách sa ukončí. 
d. Pri kódovaní ďalšieho ovládača opakujte postup od bodu b). 
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3.3 Aktivácia funkcie bezkontaktného odomykania / zamyk ania dverí a kufra PKE  
      Riadiaca jednotka musí byť pripojená na napájanie, zapaľovanie (alebo ACC - príslušenstvo) a musí mať pripojenú 
aspoň jednu anténu. Odporúčame pripojiť obe antény a umiestniť ich podľa nákresu. 
 
Funkciu PKE je možné deaktivovať súčasným stlačením tlačidiel kufra a odomykania na 4 sekundy. 
Funkciu PKE je možné opäť aktivovať súčasným stlačením tlačidiel kufra a zamykania na 4 sekundy. 
V prípade vypnutia PKE funkcie je možné ovládať odomykanie/zamykanie vozidla len tlačidlami.  
Poznámka 
Auto sa môže zamknúť aj tlačidlom na ovládači a po vzdialení užívateľa od vozidla si systém overí uzamknutie vozidla, ak 
z nejakého dôvodu vozidlo nie je uzamknuté pokúsi sa ho zamknúť opäť. 

3.4  Aktivácia zariadenia pre funkciu alarmu 
Zapojte otrasový senzor do konektora riadiacej jednotky. 
Samotné potvrdenie zamknutia a odomknutia vozidla je väčšinou signalizované zvukovou a svetelnou signalizáciou už 
priamo vo vozidle.  Ak však chceme využiť aj funkciu alarmu je potrebné priviesť signály použité pre rozoznanie 
zamykacej / odomykacej sekvencie samotného vozidla.  
 
Pripojte žltý vodič podľa schémy na smerovky. Na základe ich bliknutia systém PKE rozozná, kedy sa má funkcia alarmu 
aktivovať (2x blikne smerovka na vozidle) resp. deaktivovať (1x dlhé bliknutie). Otrasový senzor sa po uspešnom 
aktivovaní alarmu zapne. 
Čierny/biely vodič pripojte k originálnej siréne (klaksónu), ktorá sa nachádza vo vozidle.  
 

4.  Umiestnenie systému  

 
          
 
 
 
 
 
        
 

5. Technické parametre  
• Vzdialenos � pre odomykanie a zamykanie dverí  priblížením ≈ 1-3m 
• Priemerná spotreba:  � 17mA 
• Rozsah napätia riadiacej jednotky: DC 10-15V  
• Batéria ovláda �a: 1 ks CR 2032 
• Spotreba ovláda �a v režime spánku: 5uA, 3V 
• Frekvencia vysielacích cievok:  125kHz 
• Pásmo RF:  433 MHz  
• Pracovná teplota:  -40 ºC – +85 ºC 
• Perióda vysielania riadiacej jednotky:  500ms sekvencia 

6. Podpora vozidiel 
 

 
 

 
 
 

 

Anténa 2  
Anténa 1  

Skontrolujte vhodnos � 
nahradzovanej �asti a 
originálnej �asti k �ú�a! 

Riadiaca jednotka 
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ACC 
čierny/žltý – zapa ľovanie, príslušenstvo  

červený – 12V 

čierny/biely – výstup pre sirénu 

hnedý - kostra 

žltý – vstup smerovky 

Anténa 1 

Anténa 2 

Otrasový senzor 

slabšie pípnutia sirény  
 
pípnutie sirény aj pri odomknutí  
 

   •    • 

   •    • 

prepojka 

Schéma zapojenia PKE systémuSchéma zapojenia PKE systémuSchéma zapojenia PKE systémuSchéma zapojenia PKE systému    

servisné 
tlačidlo 

poistka  15A  
VYP 

klaksón  
vozidla 

Zapnutie upozornenia sirény aj pri odomknutí  alebo slabši u intenzit u upozornení je možné  
nastavi ť prepojením pinov konektora s dodávanými prepojkami  

 


