Instrukcja obs³ugi Modu³u haka typ: MGP2-7/13P wersja PA dla u¿ytkownika pojazdu
w.3.2 20.08.2011

VIII. Mo¿liwe pod³¹czenia Modu³u do Œwiate³ przeciwmg³owych w pojeŸdzie

Prawid³owo zainstalowany Modu³ oczekuje na w³o¿enie
wtyku przyczepy do gniazda w pojeŸdzie.
Sprawnie dzia³aj¹cy modu³ nie sygnalizuje w jakikolwiek
sposób swojej obecnoœci.

1. Jeœli pojazd posiada 2 œwiat³a przeciwmg³owe: lewe i prawe.
A - Prze³¹czanie pr¹du p³yn¹cego z dwóch ¿arówek œwiate³ przeciwmg³owych pojazdu do instalacji przyczepy
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W tym pod³aczeniu:
- Modu³ kontroluje wartoœæ pr¹du p³yn¹cego do przyczepy tylko na
podstawie opuszczalnych wartoœci dla modu³u a nie dla instalacji pojazdu.
- Modu³ nie kontroluje stanu ¿arówki œwiat³a przeciwmg³owego przyczepy.
- Modu³ nie wykrywa podpiêcia przyczepy po ¿arówce pm. przyczepy.
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B - Prze³¹czanie pr¹du p³yn¹cego z jednej ¿arówki œwiat³a przeciwmg³owego pojazdu do instalacji przyczepy
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W tym pod³aczeniu:
- Modu³ kontroluje wartoœæ pr¹du p³yn¹cego do przyczepy tylko na
podstawie opuszczalnych wartoœci dla modu³u a nie dla instalacji pojazdu.
- Modu³ nie kontroluje stanu ¿arówki œwiat³a przeciwmg³owego przyczepy.
- Modu³ nie wykrywa podpiêcia przyczepy po ¿arówce pm. przyczepy.
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II.1. Po pod³¹czeniu wtyku przyczepy automatycznie
zaœwiec¹ siê w przyczepie te œwiat³a, które s¹ w³¹czone
w pojeŸdzie.
Wpiêcie wtyku przyczepy modu³ zauwa¿a z opóŸnieniem
oko³o ~10 sekund. Moment wykrycia przyczepy przez
Modu³ mo¿na zauwa¿yæ wtedy, gdy pomimo w³¹czonych
œwiate³ w pojeŸdzie na ~3 sekundy zgasn¹ wszystkie
œwiat³a w przyczepie.
Nastêpnie modu³ zaœwieci na ~3 sekundy wszystkie
œwiat³a i je wy³¹czy. Jeœli podczas pod³¹czania przyczepy
napiêcie w instalacji samochodu bêdzie < 10 V, to modu³
dwukrotnie krótkotrwale za³¹czy wszystkie œwiat³a, co
oznacza ¿e pomiary pr¹dów odby³y siê przy zbyt niskim
napiêciu zasilania i dlatego sygnalizacja uszkodzeñ
¿arówek jest wy³¹czona (przez ca³y okres aktualnie
pod³¹czonej przyczepy).

W kolejnym kroku modu³ wykona Test.
BÊDZIE ZA£¥CZA£ ŒWIAT£A kolejno w parach
odpowiadaj¹cych z przerw¹ ~1 sekundy
np. œwiat³a STOP, POZYCYJNE, KIERUNKOWSKAZY,
*PRZECIWMG£OWE, a tak¿e COFANIA (gniazdo 13P)
W czasie cyklicznego za³¹czania œwiate³, u¿ytkownik
przyczepy jest zobowi¹zany do wzrokowej oceny stanu
¿arówek przyczepy, oraz usuniêcia ewentualnych
niesprawnoœci œwiate³.
Cykliczne za³¹czanie œwiate³ zostaje wy³¹czone po ~25
sekundach, po czym Modu³ przechodzi do standardowej
ci¹g³ej kontroli stanu œwiate³ przyczepy.

3. Jeœli pojazd posiada jedno lub dwa œwiat³a przeciwmg³owe a po podpiêciu przyczepy
swiat³a p-m maj¹ œwieciæ w pojeŸdzie oraz w przyczepie.
C - Jeœli w³¹czymy œwiat³o przeciwmg³owe w pojeŸdzie, zapali siê w pojeŸdzie oraz w przyczepie
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pod³¹czenie przyczepy)
Modu³ wspó³pracuje z czujnikiem cofania, lecz nie
zmienia jego funkcjonalnoœci. Modu³ wspó³pracuje z
centralk¹ alarmow¹, lecz nie wysy³a sygna³u odpiêcia
przyczepy.
Kontrolka (LED) sprawnoœci ¿arówek przyczepy, nie
sygnalizuje ¿adnych uszkodzeñ. Je¿eli w pojeŸdzie
w³¹czone jest/s¹ swiat³o/a przeciwmg³owe, to œwiec¹
One standardowo z ty³u pojazdu.
! Jeœli po w³¹czeniu zap³onu (stacyjki) kontrolka LED,
¿arówek przyczepy zapali siê na ~5 sekund, oznacza to
¿e modu³ utraci³ g³ówne napiêcie zasilania. Nale¿y
sprawdziæ stan bezpiecznika (15A) - przepalony
bezpiecznik oznacza brak œwiate³ w przyczepie.

II. Po pod³¹czeniu wtyku przyczepy do gniazda
pojazdu ( jazda z przyczep¹ )

2. Jeœli pojazd posiada jedno œwiat³o przeciwmg³owe ( najczêœciej lewe ).
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Modu³ separuje obwód œwiate³ P-M pojazdu
od instalacji przyczepy.

DEST Opis pod³¹czeñ œwiate³ przeciwmg³owych
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Jeœli modu³ wykryje pod³¹czenie przyczepy, to wy³¹cza
jednoczeœnie czujnik cofania (jeœli jest z nim
odpowiednio po³¹czony).

Modu³ gniazda przyczepy Wyposa¿enie-odmiana: Index:
Wi¹zka 7/13pin PA
MGP2-7/13P
Przeznaczenie: Pojazdy z instalacj¹ 12/24V

Nr rysunku

219/11
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20/08/2011
Zastêpuje:

215/10

Rysowa³

P.J.

Zatwierdzi³

K.T.

Wykrycie przez modu³ podpiêtej przyczepy
automatycznie wysteruje tak¿e œwiat³a przeciwmg³owe
pojazdu oraz przyczepy.
Jeœli za³¹czymy œwiat³o przeciwmg³owe w pojeŸdzie, to
w zale¿noœci od sposobu pod³¹czenia instalacji œwiat³a
przeciwmg³owego pojazdu z Modu³em mo¿emy
zaobserwowaæ trzy sytuacje:
a) za³¹czone jest/s¹ œwiat³o/a przeciwmg³owe pojazdu
oraz przyczepy,
b) za³¹czone jest tylko œwiat³o przeciwmg³owe przyczepy

Sposób wykonania instalacji œwiat³a przeciwmg³owego
w pojeŸdzie dla przyczepy, uwarunkowany jest instalacj¹
pojazdu oraz mo¿liwoœciami technicznymi instalatora.
Je¿eli przyczepa wyposa¿ona jest wy³¹cznie w elementy
œwiec¹ce typu LED a po pod³¹czeniu do pojazdu, Modu³
nie widzi tego pod³¹czenia. Przylutowaæ rezystor 1 kOhm
do jednej z ¿arówek przyczepy (za wyj¹tkiem ¿arówki
œwiat³a przeciwmg³owego).
( Nie dotyczy to specjalnego gniazda przyczepy z
prze³¹cznikiem wykrywaj¹cym wpiêcie wtyku - jeœli jest
On pod³¹czony do Modu³u)

II.2. Od³¹czenie wtyku przyczepy od pojazdu.
Je¿eli przyczepa by³a pod³¹czona, a nastêpnie Modu³
wykryje jej od³¹czenie to automatycznie generuje sygna³
alarmowy (na specjalnym wyjœciu dla centralki alarmowej).
Jednoczeœnie generuje sygna³ od³¹czenia przyczepy
kontrolk¹ LED - dla sprawnoœci ¿arówek. Czas trwania
impulsu dla kontrolki LED z Modu³u wynosi ~5 sekund.

II.3. Sygnalizacja wykrytych uszkodzeñ ¿arówek
- Wstêpna faza wykrywania uszkodzeñ w instalacji œwiate³
przyczepy nastêpuje zawsze przed cyklicznym zapalaniem
œwiate³ podczas ich testowania. Wykryta niesprawnoœæ
którejkolwiek ¿arówki w przyczepie, spowoduje za³¹czenie
na sta³e kontrolki LED od sprawnoœci ¿arówek (wyj¹tek
stanowi œwiat³o STOP oraz KIERUNKOWSKAZY).
- Cykliczna faza wykrywania uszkodzeñ, wystêpuje zawsze
podczas standardowej eksploatacji pod³¹czonej przyczepy.
Jakiekolwiek uszkodzenie zapala na ci¹gle kontrolkê
sprawnoœci ¿arówek. Usuniêcie niesprawnoœci przez
u¿ytkownika, Modu³ zauwa¿a z opóŸnieniem ~10 sekund,
co objawia siê wy³¹czeniem kontrolki. Wykryte istniej¹ce
uszkodzenie ¿arówki, zostaje zapamiêtane i jest zawsze
sygnalizowane po tylko w³¹czeniu zap³onu.
Œwiat³o STOP oraz KIERUNKOWSKAZY w przyczepie
nale¿¹ do grupy œwiate³ dynamicznych i mog¹ posiadaæ po
dwie lub wiêcej ¿arówek po³¹czonych równolegle, dlatego
wykrycie uszkodzenia jednej z ¿arówek za³¹czy kontrolkê
LED sprawnoœci tylko wtedy, kiedy dane œwiat³o jest
za³¹czone oraz wy³¹czy wtedy, kiedy œwiat³o zostanie
wy³¹czone. Za³¹czona kontrolka bêdzie œwieciæ tak d³ugo
jak za³¹czone jest dane œwiat³o plus dodatkowo ~10 sek.

II.4. Sygnalizacja niesprawnoœci œwiate³ LED
Dla ¿arówek typu LED nie wystêpuje wstêpna faza
wykrywania ich uszkodzeñ.
Cykliczna faza wykrywania uszkodzeñ obejmuje wy³¹cznie
pomiar pr¹dów jakie p³yn¹ przez ¿arówki LED, a ocena
stanu ¿arówki polega na okreœleniu minimalnego pr¹du
Jaki powinien p³yn¹c przez ¿arówkê.
Aby Modu³ bezb³êdnie wykrywa³ ¿arówki typu LED, to taka
¿arówka powinna pobieraæ pr¹d o wartoœci > 100mA.
¯arówki typu LED o mniejszym pr¹dzie bêd¹ zawsze
traktowane jako sprawne lub Modu³ nie bêdzie ich widzia³,
przez co mo¿e sygnalizowaæ b³¹d przy podpinaniu
przyczepy ze sprawnymi ¿arówkami typu LED.
*W zale¿noœci od sposobu pod³¹czenia instalacji œwiat³a
przeciwmg³owego w pojeŸdzie, gdy wyst¹pi brak efektu
cyklicznego za³¹czania œwiat³a przeciwmg³owego, - nale¿y
w³¹czyæ œwiat³o przeciwmg³owe w samochodzie przed
podpiêciem przyczepy.

Funkcje i parametry Modu³u haka typ: MGP2-7/13P wersja PA
w.4.1 20.08.2011
I. Zastosowanie:
Modu³ zasilania gniazda przyczepy MGP2-7/13P przeznaczony jest:
- do pojazdów o zasilaniu 12/24V z minusem na karoserii
- ze standardow¹ instalacj¹ z ¿arówkami w lampach tylnych
- ze wspólnymi ¿arówkami œwiate³ pozycyjnych i przeciwmg³owych,(sterowanych modulacj¹ szerokoœci impulsów PWM)
- z diodami œwiec¹cymi LED w lampach tylnych
- z kontrol¹ pr¹dów obwodów œwiate³ w lampach tylnych, lub bez takiej kontroli
- z dowolnymi œwiat³ami w przyczepie: ¿arówkowymi lub LED.
- z wtykiem przy³¹czeniowym przyczepy 7 , lub 13 bolcowym.
-

II. Informacje ogólne
- Modu³ jest sterowany z przewodów dochodz¹cych do lamp tylnych, nie obci¹¿aj¹c tych obwodów.
- Nie jest sterowany z sieci Can-Bus.
- Modu³ nie jest nadzorowany przez komputer pok³adowy pojazdu.
Tym samym komputer pojazdu nie nadzoruje sprawnoœci œwiate³ przyczepy za wyj¹tkiem œwiat³a przeciwmg³owego.
- Zainstalowany poprawnie Modu³ nie powoduje wyœwietlania jakichkolwiek b³êdów w sieci elektrycznej pojazdu.
- Modu³ posiada umiejêtnoœæ kontroli sprawnoœci œwiate³ przyczepy, za wyj¹tkiem œwiat³a przeciwmg³owego.
Niesprawnoœæ sygnalizowana bêdzie diod¹ œwiec¹c¹ LED na desce rozdzielczej pojazdu.
- Pobór pr¹du przez Modu³ w stanie bez przypiêtej przyczepy I<5mA.
- Pobór pr¹du przez Modu³ w stanie z wpiêtym wtykiem przyczepy I<9mA.
- Pobór pr¹du z obwodów steruj¹cych lampami samochodu I< 0,5mA na kana³.
- Modu³ wykrywa stan podpiêcia i od³¹czenia wtyku przyczepy.
- Jeœli wtyk przyczepy jest wpiêty, Modu³ od³¹cza masê dla czujnika parkowania.
- Dostarcza sygna³ statusu przyczepy dla autoalarmu w pojeŸdzie.
- Maksymalna moc wyjœciowa dla œwiate³ pozycyjnych po 21W na stronê.
- Maksymalna moc wyjœciowa dla œwiat³a stop 42W.
- Maksymalna moc wyjœciowa dla œwiate³ kierunkowskazów po 21W na stronê.
- Maksymalna moc wyjœciowa dla œwiat³a przeciwmg³owego 42W.
- Maksymalna moc wyjœciowa dla œwiat³a cofania 42W.
- Maksymalna obci¹¿alnoœæ wyjœcia sygna³u dla autoalarmu 0,5A.
I- Maksymalna obci¹¿alnoœæ steruj¹cego prac¹ czujnika cofania 0,5A.
III. Pod³¹czenie wtyku przyczepy przy instalacji tradycyjnej
1. Jeœli œwiat³a pojazdu s¹ w³¹czone, wpiêcie wtyku przyczepy - wygasza œwiat³o przeciwmg³owe pojazdu.

-

-

IV. Pod³¹czenie wtyku przyczepy przy instalacji PWM
1. Jeœli œwiat³a pojazdu s¹ w³¹czone, wpiêcie wtyku przyczepy - wygasza œwiat³o przeciwmg³owe pojazdu.
2. Poniewa¿ œwiat³o przeciwmg³owe jest na tym samym w³óknie, co œwiat³o pozycyjne, w momencie wpiêcia
wtyku przyczepy, zapala œwiat³o pozycyjne pojazdu (tylko w przypadku zastosowania dodatkowych rezystorów mocy)
-

V. Kontrola sprawnoœci ¿arówek w przyczepie
A) ¯arówki tradycyjne
1. Kontrola sprawnego obwodu ( w³ókna ¿arnika), przy ¿arówce wy³¹czonej
2. Kontrola wartoœci pr¹du pobieranego przez ¿arówki (w lampach przyczepy)
B) ¯arówki LED
1. Kontrola wartoœci pr¹du pobieranego przez ¿arówki w lampach przyczepy, polegaj¹ca na porównywaniu pr¹du
¿arówki z minimalnym pr¹dem, jaki powinien p³yn¹æ przez ¿arówkê LED.
!! Uwaga - Jeœli przyczepa wyposa¿ona jest wy³¹cznie w ¿arówki LED wymagane jest równoleg³e pod³¹czenie
rezystora o wartoœci ~100R do jednej z ¿arówek przyczepy (za wyj¹tkiem przeciwmg³owej).
-

VI. Sygnalizacja uszkodzeñ
Uszkodzenia sygnalizowane s¹ kierowcy pojazdu poprzez diodê LED na desce pojazdu.
-

VII. Kontrola napiêcia zasilania Modu³u
Jeœli wartoœæ napiêcia jest zbyt niska U<10V to wy³¹czana jest sygnalizacja uszkodzeñ.

Dostosowanie Modu³u haka typ: DEST MGP2-7/13P wersja PA
do pojazdu w.2.0 05.01.2011
I. Zainstalowany modu³ pracuje z” Ustawieniami domyœlnymi”
- Modu³ kopiuje stan poszczególnych œwiate³ i zapala ich odpowiedniki w przyczepie.
- Jeœli wpiêty jest wtyk przyczepy modu³ nadzoruje stan ¿arówek przyczepy.
- Wpiêty jest wtyk przyczepy modu³ podaje masê dla czujnika parkowania - z³¹cze G3 pin8. (Fazê mo¿na zmieniæ)
- Modu³ za³¹cza przekaŸnik ³adowania akumulatora przyczepy jeœli w instalacji pojazdu ma wartoœæ U>13V.
- Wyjœcie na autoalarm podaje impuls masy przez 5 sekund, gdy wtyk przyczepy bêdzie wypinany.
II. Odwrócenie znaczenia wyjœcia dla czujnika parkowania
Aby odwróciæ fazê wyjœcia masy dla czujnika parkowania nale¿y podaæ na sta³e masê na pin1 z³¹cze G3.
III. £adowanie akumulatora przyczepy
Jeœli potrzeba by ³adowanie akumulatora przyczepy odbywa³o siê po przekrêceniu kluczyka stacyjki,
styk przekaŸnika(85) pod³¹czyæ do plusa po stacyjce (15) a styk przekaŸnika (86) pod³¹czyæ do masy.

Instrukcja monta¿u Modu³u haka typ: MGP2-7/13P wersja PA
w.5.0 20.08.2011

I. Niezbêdne narzêdzia:
II. Niezbêdne materia³y:

4. Dokrêciæ przewody do zacisków gniazda wg schematu
5. Opyliæ gniazdo haka od strony pod³¹czenia - Wd40.
6. Za³o¿yæ gumowy element uszczelniaj¹cy na gniazdo i
ca³oœæ przykrêciæ do wspornika gniazda przy haku.

- izolacja PCV, opaski mocuj¹ce, koszulka
termokurczliwa, preparat WD-40 lub podobny.

VII. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego: Opcje A,B

- œci¹gacz izolacji, zaciskarka z³¹cz na przewodach
2
do 4mm , lutownica pistoletowa, miernik uniwersalny.

III. Ogólne warunki monta¿u Modu³u haka
1. Zalecane miejsce monta¿u w baga¿niku po stronie,
gdzie jest ju¿ poprowadzona wi¹zka elektryczna do
obu lamp tylnych, w miejscu suchym pozbawionym
wp³ywu zewnêtrznych warunków atmosferycznych.
2. Modu³ ma byæ przymocowany w ten sposób, aby
gniazda przy³¹czeniowe skierowane by³y w dó³.
3. W celu niezawodnej pracy Modu³u jego przewód
“masy” i “masy” gniazda przyczepy, przykrêciæ do
oddzielnych punktów masowych.
4. Wi¹zki przewodów powinny zostaæ tak rozmieszczone,
aby: - nie mia³y kontaktu z uk³adem wydechowym
pojazdu, ani z wilgoci¹ (oprócz koñcowej czêœci
wi¹zki, prowadz¹cej do gniazda haka),- nie klinowa³y
siê i nie ociera³y o czêœci karoserii.
5. Uszczelka gniazda haka powinna byæ na³o¿ona na
izolacjê zewnêtrzn¹ (rurkê) wi¹zki gniazda i dobrze do
Niej przylegaæ, aby prawid³owo uszczelniæ to wejœcie.
Po³¹czenie dodatkowo zacisn¹æ opask¹ plastikow¹.

IV. Czynnoœci przed monta¿em Modu³u
1. Ustaliæ czy w pojeŸdzie jest prawe œwiat³o p-mg³owe.
2. Ustaliæ czy tylne lampy sterowane s¹ standardowo,
podaniem +12/24V, czy s¹ sterowane impulsami o
modulowanej szerokoœci- PWM.
- aby ustaliæ czy mamy do czynienia z instalacj¹ opart¹
na PWM, nale¿y sprawdziæ liczbê ¿arników w odniesieniu
do liczby œwiate³ w lampie tylnej pojazdu lub za pomoc¹
miernika zmierzyæ wartoœæ napiêcia wystêpuj¹cego na
¿arówce tylnego œwiat³a pozycyjnego pojazdu gdy jest
ono za³¹czone (jeœli wystêpuje stosowanie PWM, to
bêdzie mierzone napiêcie ni¿sze od napiêcia 12/24V)
- alternatywn¹ metod¹ wykrycia œwiate³ sterowanych
PWM jest wykorzystanie oscyloskopu.
3. Zapoznaæ siê z odpowiednim schematem pod³¹czenia
Modu³u MGP2-7/13P. 4. Odkrêciæ niezbêdne os³ony we
wnêtrzu komory baga¿owej w celu ustalenia dogodnego
miejsca dla zamontowania modu³u. 5. Zaplanowaæ
poprowadzenie wi¹zki od Modu³u do gniazda haka.
6. Zaplanowaæ na tablicy przyrz¹dów pojazdu miejsce
zamontowania LED (kontrolka poprawnoœci dzia³ania
œwiate³ przyczepy).

V. Pod³¹czenie Modu³u do instalacji pojazdu
1. OdnaleŸæ w pojeŸdzie odpowiednie przewody
sygna³ów prowadz¹ce do lewego i prawego zespo³u
lamp tylnych. 2. Przy pomocy œci¹gacza, usun¹æ czêœæ
izolacji z poszczególnych przewodów. Nie przecinaæ
(wyj¹tek - œwiat³a przeciwmg³owe). 3. Poszczególne
przewody wi¹zek pod³¹czyæ zgodnie ze schematem
Oraz zabezpieczyæ przed wilgoci¹, zaizolowaæ.
4. Poprowadziæ do przodu pojazdu przewody od z³¹cza
2
G1: Plus g³ówny (czerwony 2mm ), Plus ³adowania
2
(Czerwony 2mm ), plus po stacyjce (15) pomarañczowy
2
Kabel do LED (ró¿owy 0,35 mm ) w deskê rozdzielcz¹
5. Pod³¹czyæ z³¹cze G3 do Modu³u i zamocowaæ go w
miejscu docelowym.

-

-

VI. Monta¿ i pod³¹czenie gniazda haka do Modu³u
1. Pod³¹czyæ do modu³u z³¹cze G2 z wi¹zk¹ do gniazda
2. Poprowadziæ wi¹zkê przez odpowiednie otwory w
Kierunku gniazda haka.
3. Za³o¿yæ na wi¹zkê gumowy element uszczelniaj¹cy.

2

powtórzyæ dla przewodu plus ³adowania (czerwony 2mm ).
Opcja A
1. Wyj¹æ dodatkowe bezpieczniki z gniazd na g³ównym
przewodzie zasilaj¹cym i przewodzie ³adowania (czerwone)
2. Zacisn¹æ z³¹cza oczkowe. Sprawdziæ poprawnoœæ
monta¿u. Miejsca po³¹czeñ izolowaæ.
3. Dokrêciæ z³¹cza oczkowe do klemy akumulatora plusowej
lub do bezpiecznika na akumulatorze (min 50A).
4. W³o¿yæ w gniazda dodatkowych bezpieczników,
bezpieczniki 15, lub 20 A
Opcja B
.
1. Je¿eli w zespole bezpieczników w pojeŸdzie jest
odpowiednie miejsce dla bezpieczników “Haka” dobraæ
koñcówki. 2. Na przewód g³ówny zasilaj¹cy i przewód
2
³adowania (czerwony 2mm ) zacisn¹æ odpowiednie
koñcówki. 3. Wpi¹æ koñcówki w przewidziane miejsce.
4. W³o¿yæ bezpieczniki 15 lub 20A.

VIII. Œwiat³a przeciwmg³owe w pojeŸdzie
Pod³¹czenie œwiate³ przeciwmg³owych nale¿y wykonaæ
wed³ug schematów zamieszczonych na rysunku 219/11.
1. Jeœli pojazd posiada œwiat³a dwa przeciwmg³owe
2. Jeœli pojazd posiada jedno œwiat³o przeciwmg³owe.
3. Jeœli pojazd posiada jedno lub dwa œwiat³a
przeciwmg³owe a po podpiêciu przyczepy maj¹
œwieciæ w pojeŸdzie oraz w przyczepie
.

IX. Sprawdzenie dzia³ania Modu³u
1. Œwiat³a pojazdu WY£¥CZYÆ wszystkie.
2. Wpi¹æ w gniazdo haka wtyk od przyczepy lub
symuluj¹cego œwiat³a przyczepy testera.
3. Modu³ wy³¹czy na 3 sek. wszystkie œwiat³a, za³¹czy na 3
sek. œwiat³a, a nastêpnie bêdzie za³¹cza³ kolejno parami
œwiat³a z przerwami ~1 sek. W kolejnoœci -STOP,
-KIERUNKOWSKAZY, -POZYCYJNE, PRZECIWMG£OWE i COFANIA (jednoczeœnie).
W pierwszym etapie modu³ sprawdza wartoœci p³yn¹cych
pr¹dów. Jeœli wykryje odstêpstwa zaœwieci siê dioda LED
(na sta³e, do momentu usuniêcia uszkodzenia).
4. Sprawdziæ fizycznie dzia³anie wszystkich œwiate³
przyczepy porównuj¹c je ze œwiat³ami pojazdu:
- œwiat³a postojowe lewe i prawe,
- œwiat³o kierunkowskazu lewego i prawego,
- œwiat³a STOP lewe i prawe,
- œwiat³o cofania jeœli Modu³ obs³uguje gniazdo 13pin
- œwiat³o przeciwmg³owe - powinno œwieciæ tylko w
przyczepie, a w pojeŸdzie bêdzie zapalone/wygaszone
lub bêdzie przyciemnione (PWM).
5. Po czasie 25 sekund modu³ zaprzestanie cyklicznego
zapalania œwiate³ i prze³¹czy siê w stan pracy wykrywania
uszkodzeñ. Wykryte uszkodzenie bêdzie sygnalizowane
zaœwieceniem diody LED. Zgaœnie ona z opóŸnieniem
~10 sekund po ust¹pieniu uszkodzenia.
6. Wypi¹æ wtyk przyczepy. Po up³ywie ~10 sek. Modu³
zasygnalizuje wypiêcie i zaœwieci siê na 5-sek. LED.
7. Wypi¹æ z³¹cze G1 z gniazda modu³u, po up³ywie ~10
sekund modu³ zasygnalizuje utratê g³ównego napiêcia
zasilania (przy za³¹czonym plusie ze stacyjki) - sygna³
ci¹g³y 5 sekund œwiecenia LED.
8. Jeœli modu³ utraci³ g³ówne napiêcie zasilania, to
ka¿dorazowo po pojawieniu siê plusa (15) ze stacyjki
(za³¹czonego zap³onu) bêdzie sygnalizowa³ utratê
g³ównego napiêcia zasilania - LED zaœwieci siê na 5 sek.

