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Inštalácia PFM modulu spočíva v napichnutí napäťových a signálových vodičov v pôvodnej inštalácii dverového 

káblového zväzku (schéma na obr. 1 a 2) za pomoci dodávaného káblového zväzku (obr. 7) opatreného potrebnými 

krimpovacími kontaktami  a v prepinovaní vodičov od spätných zrkadiel cez PFM modul (pomocou  konektora XC-PFM). 

 

Obr. 1 Pôvodná schéma zapojenia elektricky sklápaných zrkadiel 

 

Obr. 2 Modifikovaná schéma zapojenia elektricky sklápaných zrkadiel so začlenením modulu PFM 
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Značka Popis Značka Popis 

M11D Vonkajšie spätné zrkadlo vodiča K82 Relé centrálneho zamykania 

Y13D Zámok vodičových predných dverí X131 Zadné elektrické centrum (REC) 

S115 Modul ovládania okien a vonkajších zrkadiel M11P Vonkajšie spätné zrkadlo spolujazdca 

X6 Konektor vodičových predných dverí PFM Modul PFM 

X4 Konektor spolujazdcových predných dverí XC-PFM 4-pinový konektor modulu PFM 
Tab. 1 Použité symboly komponentov a ich popis 

Pri montáži modulu PFM (obr. 5) a dodávaného káblového zväzku (obr. 7) je potrebné vykonať nasledovné kroky: 

1. Demontovať čalúnenie vodičových dverí a od modulu ovládania okien a vonkajších zrkadiel S115 odpojiť konektor ZF 

32-1 (obr. 11). Odpojiť tiahlo vnútornej kľučky dverí. Eventuálne odpojiť ďalšie konektory od prvkov v čalúnení 

(výškový reproduktor, osvetlenie vnútornej kľučky dverí), aby bolo možné čalúnenie kompletne odstrániť. 

2. Konektor ZF 32-1 rozobrať (obr. 12), aby bolo možné vypinovať vodiče z pozícií 6-7 a 22-23 vedúce do vonkajších 

zrkadiel (obr. 13). Po vypinovaní vodič zasunúť do konektora MQS BU-GEH 4P/XC-PFM (obr. 14) podľa kľúča: 

 čierno-zelený (BKGN) vodič 0.5mm2 z  pozície S115/7 do pozície XC-PFM/1 

 čierno-zelený (BKGN) vodič 0.5mm2 z pozície S115/23 do pozície XC-PFM/2 

 čierno-hnedý (BKBN) vodič 0.5mm2 z pozície S115/6 do pozície XC-PFM/3 

 čierno-hnedý (BKBN) vodič 0.5mm2 z pozície S115/22 do pozície XC-PFM/4 

Pri určovaní pozícií pinov vychádzame z obr. 3 a 4. Následne zapojiť osadený konektor MQS BU-GEH 4P do konektora 

MQS STIFT-GET 4P pre skompletizovanie prepoja XC-PFM. Do uvoľnených pozícií 6-7 a 22-23 konektora ZF 32-1 

zapojiť 4x čierno-zelené a čierno-hnedé vodiče 0.5mm2 s MQS pinmi, ktoré sú súčasťou dodávaného káblového 

zväzku. Pozície zapájať podľa označenia na štítkoch (obr. 10). 

 

 Obr. 3 Číslovanie pinov na konektore ZF 32-1 Obr. 4 Číslovanie pinov na konektore MQS BU-GEH 4P



 

3. Odstrániť ochrannú pásku z káblového zväzku vedúceho do konektora ZFW 10-5 zámku vodičových dverí Y13D 

v potrebnej dĺžke a následne odizolovať časť signálového vodiča (obr. 15). Pripravenú svorku (obr. 8) od vodiča zo 

zväzku, ktorým napichujeme signálový vodič, nakrimpovať na odizolovanú časť (obr. 16) a následne zaizolovať obidva 

vodiče napr. pomocou zmršťovacej bužírky (obr. 17) – pri tomto spôsobe je potrebné vhodným nástrojom vypinovať 

koncovku z konektora, aby bolo možné bužírku na spoj nasunúť. Toto je potrebné vykonať pre všetky tri signálové 

vodiče vedúce do zámku dverí – biely vodič (WH) 0.75mm2 pre odomykací signál, červený (RD), alebo sivo-biely vodič 

(GYWH) 0.75mm2 pre zamykací signál1 a čierno-zelený (BKGN) 0.75mm2 vodič2 pre deadlock signál (obr. 18). 

Následne je odporúčané spolu zaizolovať všetky vodiče vedúce do zámku dverí pomocou vhodnej izolačnej pásky. 

4. Odstrániť ochrannú pásku z káblového zväzku vedúceho do ovládacieho modulu otvárania okien a zrkadiel vo 

vodičových dverách S115 v potrebnej dĺžke a postupovať rovnako, ako v bode 3 pre pripojenie troch napäťových 

vodičov – červený (RD) 0.75mm2 vodič pre batériové napätie 12V, čierny (BK) 0.5mm2 vodič pre spínané napätie 

a hnedý (BN) 0.75mm2 vodič pre uzemnenie. Zväzok napokon zaizolovať pomocou pásky (obr. 19). 

5. Modul PFM je možné umiestniť zo zadnej strany čalúnenia vodičových dverí pod madlo (obr. 20 až 23), pričom ho je 

možné na mieste zafixovať pomocou penovej lepiacej pásky resp. samolepiacimi molitanovými pásmi, prípadne iným 

vhodným spôsobom tak, aby sa zamedzilo vzniku nežiadúcich zvukov pri prevádzke vozidla. Následne do modulu 

zapojiť konektor MATE-N-LOK. 

6. Z modulu PFM odskrutkovať vrchný kryt a pomocou dvojitého prepínača (obr. 6) zvoliť požadovaný operačný mód, 

pričom je potrebné dodržať nasledovný postup (nutné zopakovať pri každom preprogramovaní): 

a) oba prepínače umiestniť do polohy OFF 

b) najprv navoliť požadovaný mód na prepínači 2 

c) ako druhé navoliť požadovaný mód na prepínači 1 

VOĽBA 1: spätné zrkadlá sa sklopia pri dvojitom zamknutí (deadlock) a vyklopia pri odomknutí 

vozidla. Pri obyčajnom zamknutí sa zrkadlá nesklápajú. 
 

VOĽBA 2: spätné zrkadlá sa sklopia pri obyčajnom zamknutí a vyklopia pri odomknutí vozidla. Pri 

dvojitom zamknutí (deadlock) sa zrkadlá nesklápajú. 
 

VOĽBA 3: PFM modul je vypnutý a sklápanie/vyklápanie zrkadiel je možné realizovať len pomocou 

tlačidla na ovládacom module otvárania okien a zrkadiel. 

7. Na modul PFM naskrutkovať vrchný kryt, zapojiť všetky konektory, ktoré boli odpojené v kroku 1 a namontovať späť 

čalúnenie vodičových dverí. 

Pozn.: Modul PFM je možné kedykoľvek preprogramovať na jeden z požadovaných módov podľa kroku 6. 

Sklápanie/vyklápanie zrkadiel pomocou ovládacieho modulu otvárania okien a zrkadiel vo vodičových dverách (S115) je 

zachované pri každom navolenom programe. Je ale nutné vziať do úvahy, že ovládací modul S115 neeviduje aktuálnu 

polohu zrkadiel, len svoju poslednú akciu (po odpojení a pripojení batérie pri prvom stlačení tlačidla pre 

sklopenie/vyklopenie zrkadiel ako prvá začne funkcia vyklopenia) a pri každom ďalšom stlačení alternuje medzi funkciou 

sklápania a vyklápania. Tzn. Ak boli napr. zrkadlá vyklopené manuálne pomocou tlačidla na module S115 a následne 

sklopené automaticky pomocou modulu PFM, pri ďalšom stlačení tlačidla modulu S115 bude prevedená funkcia sklopenia 

zrkadiel. Keďže zrkadlá sú už sklopené, vyklopenie zrkadiel prebehne až po ďalšom stlačení tlačidla modulu S115. 

                                                           
1
 Astra H (2004-2010) a Zafira B (2005) používajú červený vodič, zatiaľ čo Zafira B (2006-2014) používa sivo-biely vodič pre signál 

zamykania. Pozor, v káblovom zväzku sa nachádza aj bielo-sivý (WHGY) vodič 0.5mm
2
 pre spínač otvorenia dverí. Nezameňte si tento 

bielo-sivý (biely vodič s tenkým sivým pasíkom) so sivo-bielym vodičom (sivý vodič s tenkým bielym pásikom). 
2
 Vozidlá bez funkcie dvojitého zamykania deadlock nemusia mať čierno-zelený vodič inštalovaný v káblovom zväzku dverí. V 

takomto prípade čierno-zelený vodič v dodávanom zväzku nikam nepripájame a krimpovaciu koncovku zaizolujeme. 
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Obr. 5 Modul PFM Obr. 6 Modul PFM s odstráneným vrchným krytom 

Dvojitý 
prepínač 

Obr. 7 Káblový zväzok Obr. 8 Svorky káblového zväzku na napichnutie vodičov 

Obr. 9 XC-PFM prepojovací konektor Obr. 10 vodiče s MQS pinmi na zapojenie do ZF 32-1 konektoru 

Obr. 11 Dvere vodiča s odstráneným čalúnením (Zafira B) Obr. 12 Rozobratie ZF 32-1 konektora 

XC-PFM 

MATE-N-LOK 

MQS STIFT-GET 4P 

MQS BU-GEH 4P 

ZFW 10-5 konektor 

ZF 32-1 konektor 
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Obr. 13 Rozobratý ZF 32-1 konektor Obr. 14 ZF 32-1 a MQS BU-GEH 4P konektor s osadenými vodičmi 

Obr. 15 Odizolovanie vodiča Obr. 16 Napichnutie pomocou svorky Obr. 17 Zaizolovanie napichnutia 

Obr. 18 ZFW 10-5 konektor zámku dverí s napichnutými vodičmi Obr. 19 Kompletne nainštalovaný káblový zväzok (Zafira B) 

S115/7 S115/6 

S115/22 S115/23 
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Obr. 20 Čalúnenie vodičových dverí (Zafira B) Obr. 21 Príprava samolepiacich penových pásov (Zafira B) 

Obr. 22 Príprava samolepiacich penových pásov (Zafira B) Obr. 23 Zafixovanie PFM modulu (Zafira B) 


