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Prezados Senhores,
Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Peugeot 207
CONECTOR E DE 40
VIAS BRANCO

CONECTOR D
DE 16 VIAS
PRETO

CONECTOR C
DE 2 VIAS
PRETO
VISTA DA CAIXA DE FUSIVEIS (CSI) DE FRENTE

CONECTOR A DE
16 VIAS CINZA

CONECTOR B DE
2 VIAS CINZA

Conecte o fio Vermelho do alarme (+12v) ao terminal 02 do conector de 2 vias Cinza, localizado conforme foto A;
Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso da barra de proteção do painel (utilizar terminal olhal);
Conecte o fio Azul do alarme ( Pós Ignição) ao terminal 02 do conector pequeno de 2 vias Preto, localizado conforme foto A;
Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de Porta) ao terminal 27 do conector Branco de 40 vias Branco, da central CSI ;
Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) ao terminal 13 do conector PHI de 16 vias Preto, da central CSI;
Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) ao termina 14 do conector PHI de 16 vias Preto, da central CSI;
Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal de motor “trava”) ao terminal 13 do conector PH2 de 16 vias Cinza, localizado na
central CSI. (caixa de fusíveis);
Conecte o fio Branco do alarme (sinal de motor “destrava”) ao terminal 15 do conector PH2 de 16 vias Cinza, na central
CSI. (caixa de fusíveis);
Conecte o fio Cinza/Preto do alarme (sinal negativo do botão pisca alerta) ao terminal 05 do conector de 5 vias no botão
do pisca alerta no centro do painel.

Atenção: Este modelo de veiculo possui compatibilidade com o sistema Keyless, porém, ao travar e
destravar o veiculo através do trinco (miolo externo) o alarme será ligado e desligado.
É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese
alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no
sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Eletrônica S.A.
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