
Fiat Siena/Palio/Albea 
 
 
Montážní postup 
 
1. Po demontáži čalounění dveří vyšroubujte zámek (obrázek 2) 
2. Sundejte černý plastový kryt (obrázek 3) a provrtejte vrtákem průměru 3mm otvor 

„C“ v táhle zámku. Do otvoru vložte ze spodu šroub M3, tak aby trčel směrem nahoru 
(obrázek 4). 

3. Přišroubujte motorek. (Obrázek 5) 
4. Nasaďte zpět plastový kryt a namontujte zámek zpět do dveří. 
5. U verze vozidla s konektorem v průchodce dveří je nutné tento konektor osadit 

odpovídajícími piny, samce ze strany motorku, samice ze strany řídící jednotky 
6. Vložit piny na volná místa v konektoru. Překontrolovat správnost barev vodičů z obou 

stran konektoru. 
 
POZOR!!! Zámek v pravých předních dveří se liší od ostatních zámků. Aby jej 
bylo možné zamontovat, je nutné použít přiložený plíšek. 
 
1. Vyšroubujte zámek z předních pravých dveří a sundejte plastové překrytí 
2. Vylomit nebo vyříznout plast nacházející se pod pohyblivou částí zámku do kterého 

bude připojen motorek 
3. Přišroubovat motorek 
4. Přiložit plíšek tak, jak je na přiloženém obrázku 
5. Naznačit a vyvrtat otvory průměru 3,5mm 
6. Závitníkem udělat závit 4mm 
7. Přišroubovat plíšek přiloženými šrouby a překontrolovat chod zámku před 

zamontováním do dveří 
 
POZOR: V případě dření plíšku o mechanismus zámku je nutné plíšek 
vyšroubovat a zpilovat v místech dotyku. 
 
Zapojení vodičů: 
 

1. Zelený – napájení motorku 
2. Modrý – napájení motorku 
3. Bílý – kostra pro uzamčení 
4. Hnědý – kostra pro odemčení 
5. Černý – trvalá kostra 
6. Červený -  „+12V“ 

 
Hnědý a bílý vodič lze využít pro připojení externího dálkového ovládání nebo 
autoalarmu. 
 
Sada obsahuje: 
 

• 1x motorek ovládací 
• 2x motorek ovládaný pravý 
• 1x motorek ovládaná levý 
• 1x řídící jednotka 
• 1x kabeláž 
• Manuál 
• Záruční karta 
• Příslušenství 

 
 



 
Příslušenství: 
 

• 4x šroub M3 s maticí 
• 8x samořezný šroub průměr 3mm 
• 2x šroub průměr 4 
• 2x pérová podložka 
• 1x plíšek pro pravý přední zámek 
• 7x konektor samice 
• 7x konektor samec 

 

 


