Instrukcja instalacji CARPROTECT BX30 - sterowanie pilotem centralnego zamka do HYUNDAI i30 2008r oraz KIA
Cee’d.
Niezbędne narzędzia i materiały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Śrubokręt krzyżakowy.
Klucz nasadowy 10mm.
Nóż.
Lutownica + cyna.
Taśma izolacyjna.
Plastikowe opaski zaciskowe.
Sterownik centralnego zamka CARPROTECT BX30.

8. Dwie diody prostownicze 1N5408 (+ opcjonalnie dwa krótkie przewody około 10-15cm).

9. Dobre chęci.
10. Około 3 godziny wolnego czasu. POWODZENIA!
Zaczynamy:
1. Wyjąć osłonę skrzynki bezpieczników z boku deski rozdzielczej od strony kierowcy – po prostu
wyciągnąć.

2. Zdjąć osłonę boczną – zamontowana na wcisk – wyciągnąć zaczynając od wskazanego miejsca.

3. Odkręcić 4 wkręty za pomocą śrubokręt krzyżakowego

4. Wyciągnąć osłonę zaczynając od wskazanego narożnika (trzyma się na takich samych spinkach jak
osłona boczna). Uważać na przewody OBDII i regulacji kąta świateł – odłączyć wszystkie wtyczki.

5. Zlokalizować 20 pinową wtyczkę (nie tak jak wszyscy piszą 27 pin). Znajduje się ona wysoko ponad
przestrzenią między pedałami gazu oraz hamulca, jest podłączona do gniazda o takim samym kolorze jak
skrzynka bezpieczników. Najlepiej położyć się na podłodze i zajrzeć – ręka powinna wejść prawie do
łokcia. Bardzo ciężko wychodzi ale da się wyjąć.

6. Zlokalizować przewody: ŻÓŁTY 0,5mm oraz ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY 0,5mm (w innych poradnikach
piszą o zielonym – u mnie był to żółto pomarańczowy). Są to dwa przewody obok siebie (moje zdjęcia
zostały zrobione po skończeniu instalacji, dlatego widać połączone i zaizolowane przewody).

żółty – OTWIERANIE

Żółto-pomarańczowy – ZAMYKANIE

7. Podłączyć przewody – biało czarny do żółtego (otwieranie) oraz biały do żółto pomarańczowego
(zamykanie). Zdjąć koszulki z przewodów – wlutować odpowiednie przewody i dokładnie zaizolować.

Biały + żółtopomarańczowy
– SYGNAŁ
ZAMYKANIA

No to mamy podłączone zamykanie i otwieranie.

Biało czarny +
żółty – SYGNAŁ
OTWIERANIA

8. Wtyczkę podłączamy z powrotem do gniazda z którego ją wypięliśmy.
9. Za pomocą małego śrubokręta możemy wypiąć z wtyczki sterownika BX30 niepotrzebne przewody, tak
żeby nam się nie plątały. Wypinamy pomarańczowy, pomarańczowo czarny oraz czerwono czarny.
10. Czas podłączyć zasilanie BX30. Na tyle skrzynki bezpieczników lokalizujemy przewód, pod którym jest
stałe napięcie bez kluczyka w stacyjce. Ja użyłem grubego czerwonego przewodu z wtyczki podłączonej
do gniazda oznaczonego „H”.

Czerwony przewód z BX30 podłączamy do grubego czerwonego przewodu analogicznie do poprzednich
(lutowanie + dokładna izolacja).
11. Nad uchwytem otwierania maski znajduje się śruba z łbem sześciokątnym 10mm. Przewody ŻÓŁTY,
ŻÓŁTO-CZARNY I CZARNY łączymy ze sobą i przykręcamy razem z innym podłączonym już przewodem
masowym przy pomocy klucza 10mm.

12. Możemy sprawdzić funkcjonowanie zamykania i otwierania. Podłączamy wtyczkę do sterownika i
testujemy działanie pilota. Auto powinno się już zamykać i otwierać pilotem. Dla mniej wymagających
instalatorów można na tym zakończyć spinając przewody, montując BX30 tam gdzie jest najwygodniej,
pamiętając o maksymalnym rozciągnięciu antenki i zmontowaniu wszystkich osłon. Bardziej wymagający
będą chcieli widzieć czy auto się zamknęło/otworzyło. A więc pora na podłączenie sygnalizacji
kierunkowskazami.

13. W tym celu będą nam potrzebne wspomniane wcześniej diody prostownicze oraz dwa krótkie przewody
– ja wykorzystałem wyjęty wcześniej z kostki BX30 przewód pomarańczowy. Możemy wszystko wykonać
w aucie, ale znacznie łatwiej będzie przygotować następujący zestaw wcześniej w domu:
a) Końce bez paska dwóch diod skręcić i zlutować ze sobą – nie izolować.
b) Do końców z paskami dolutować przygotowane wcześniej krótkie przewody 10-15cm – zaizolować
tak aby taśma wchodziła do około połowy diody (żeby się nie stopiła podczas lutowania w aucie).
Nie mam zdjęć bo robiłem je w aucie po zakończonej instalacji, kiedy wszystko było już zaizolowane.
14. Na tylnej stronie skrzynki bezpieczników lokalizujemy 30 pinowe gniazdo oznaczone „F” z dużą szarą
zapinką i lokalizujemy podwójne przewody - niebieskie (pin nr 11) oraz żółto-pomarańczowe (pin nr 26).

15. Mając gotowy zestaw diodowy lutujemy niezaizolowany koniec diod – bez paska do przewodu
brązowego z BX30 i izolujemy, a przedłużone końce z paskami diod do jednego z dwóch przewodów
niebieskich i jednego z dwóch przewodów żółto- pomarańczowych. Wszystko dokładnie izolujemy.
Brązowy
z BX30

Przedłużone
końce diod z
paskami

Zaizolowane
diody 1N5408
16. Teraz możemy sprawdzić funkcjonowanie otwierania/zamykania i sygnalizacji. Jeśli wszystko działa
wyciągamy maksymalnie antenkę, plastikowymi opaskami zabezpieczamy i spinamy luźne przewody i
montujemy BX30 (ja położyłem go na kanale wydmuchu powietrza tak aby nie przeszkadzał przy
regulacji wysokości kierownicy i przypiąłem przewody do jednego z najbliższych otworów opaską
plastikową.

17. Antenkę wyprowadziłem w perforowany otwór po lewej stronie środkowej konsoli.

18. Montujemy wszystkie wtyczki i osłony w kolejności odwrotnej do demontażu i cieszymy się pilotem
centralnego zamka.
19. Gratulacje!

