Funkcje i parametry Modu³u haka typ: MGP2-7/13P UA UB w.3.0 11.02.2011
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 (bez 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 7/13 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 przyczepy.
- Zainstalowany poprawnie Modu³ nie powoduje wyœwietlania jakichkolwiek b³êdów w sieci elektrycznej pojazdu.
- Pobór pr¹du przez Modu³ w stanie bez przypiêtej przyczepy I< 1mA.
- Pobór pr¹du przez Modu³ w stanie z wpiêtym wtykiem przyczepy I< 1mA.
- 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 .

III. Pod³¹czenie wtyku przyczepy przy instalacji tradycyjnej
Jeœli œwiat³a pojazdu s¹ w³¹czone, wpiêcie wtyku przyczepy - wygasza lub nie wygasza œwiat³o przeciwmg³owe pojazdu zale¿nie
od sposobu pod³¹czenia.

IV. £adowanie akumulatora przyczepy
£adowanie akumulatora przyczepy odbywa siê po przekrêceniu kluczyka stacyjki styk przekaŸnika (85)
pod³¹czyæ do plusa po stacyjce (15).

WARUNKI GWARANCJI URZ¥DZEÑ SYSTEMU

DOG

Producent firma DEST gwarantuje u¿ytkownikowi (wymienionemu poni¿ej), sprawne dzia³anie
urz¹dzenia, przez okres 24 m-cy, w pojeŸdzie samochodowym (opisanym na karcie
gwarancyjnej), je¿eli zostan¹ spe³nione poni¿sze warunki :
1. Monta¿u urz¹dzeñ w pojeŸdzie dokonano w ASO, lub w wyspecjalizowanym
Serwisie, autoryzowanym przez producenta - firmê DEST.
2. Monta¿ systemu musi zostaæ potwierdzony odpowiednim stemplem Serwisu, po uprzednim
czytelnym wype³nieniu wszystkich rubryk niniejszej karty.
3. Jakiekolwiek ingerencje, naprawy lub przegl¹dy mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie w
autoryzowanym Serwisie, a najlepiej w firmie, która dokona³a monta¿u.
4. U¿ytkownik zobowi¹zany jest dostarczyæ urz¹dzenie do Serwisu na w³asny koszt.
5. Naprawy gwarancyjne realizowane bêd¹ najpóŸniej w ci¹gu 14 dni od daty dostarczenia
urz¹dzenia do naprawy.
6. Dokonanie naprawy powinno zostaæ potwierdzone odpowiednim wpisem, a ewentualna
wymiana opisem typu i numeru wymienionego elementu.
7. Warunkiem 24-ro miesiêcznej gwarancji jest wykonanie przegl¹du systemu w okresie od 10 do
12-go miesi¹ca, potwierdzonego rachunkiem za przegl¹d i wpisem na karcie gwarancyjnej.
Koszt przegl¹du ponosi u¿ytkownik. Brak potwierdzeñ ogranicza okres gwarancji do 12 m-cy.
8. Brak podpisu u¿ytkownika pod warunkami gwarancji, ogranicza okres gwarancji do 12 m-cy.
9. W przypadku awarii poza granicami kraju w pierwszej kolejnoœci powiadomiæ producenta lub
serwis instalacyjny.
10. Z gwarancji wy³¹cza siê elementy systemu z naruszonymi banderolami identyfikacyjnymi,
zalane cieczami lub uszkodzone mechanicznie np. na skutek ingerencji czy kolizji pojazdu.
Gwarancja nie obejmuje baterii, bezpieczników, wy³¹czników, wtyczek i gniazd pojazdu
i przyczepy.
Warunki gwarancji akceptujê.
11. Gwarancjê z tytu³u wad monta¿owych przejmuje
Serwis, który dokona³ monta¿u w pojeŸdzie.
12. Gwarancja wa¿na wy³¹cznie z niniejsz¹ kart¹,
Podpis Klienta i data:

Instrukcja monta¿u Modu³u haka typ: MGP2-7/13P UA UB
I. Niezbêdne narzêdzia:
- œci¹gacz izolacji,
- zaciskarka z³¹cz na przewodach do 4mm2,
- lutownica pistoletowa,
- zalecany miernik uniwersalny.
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II. Niezbêdne materia³y:
- izolacja PCV,
- opaski mocuj¹ce,
- koszulka termokurczliwa,
- preparat WD-40 lub podobny.

III. Ogólne warunki monta¿u Modu³u haka
1. Zalecane miejsce monta¿u w baga¿niku po stronie, gdzie jest juz 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 punków 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. Zapoznaæ siê z odpowiednim schematem pod³¹czenia Modu³u MGP2-7/13P.
2. Odkrêciæ niezbêdne os³ony we wnêtrzu komory baga¿owej w celu ustalenia dogodnego miejsca dla zamontowania modu³u.
3. Zaplanowaæ poprowadzenie wi¹zki od Modu³u do gniazda haka.

V. Pod³¹czenie Modu³u do istniej¹cej 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 G1: Plus g³ówny (czerwony 2mm2), Plus ³adowania (czerwony 2mm2),
plus po stacyjce (15) pomarañczowy - (wi¹zka 13P),
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 wi¹zki do gniazda haka.
2. Poprowadziæ wi¹zkê przez odpowiednie otwory w kierunku gniazda haka.
3. Za³o¿yæ gumowy element uszczelniaj¹cy na wi¹zkê przewodów.
4. Dokrêciæ przewody sygna³owe do zacisków gniazda haka zgodnie ze schematem.
5. Zaleca siê opyliæ gniazdo haka od strony pod³¹czenia œrodkiem WD-40 lub podobnym.
6. Za³o¿yæ gumowy element uszczelniaj¹cy na gniazdo i ca³oœæ przykrêciæ do wspornika gniazda przy haku.

VII. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego: Opcje A lub

B powtórzyæ dla przewodu plus ³adowania (czerwony 2mm2).
2

Opcja A

1. Wyj¹æ dodatkowe bezpieczniki z gniazd na g³ównym przewodzie zasilaj¹cym i przewodzie ³adowania (czerwony 2mm ).
2. Zacisn¹æ z³¹cza oczkowe. Sprawdziæ poprawnoœæ monta¿u. Miejsca po³¹czeñ izolowaæ.
3. Dokrêciæ z³¹cza oczkowe do klemy dodatniej akumulatora 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 ³adowania (czerwony 2mm2) zacisn¹æ odpowiednie koñcówki.
3. Wpi¹æ koñcówki w przewidziane miejsce.
4. W³o¿yæ bezpieczniki 15 lub 20A.

VIII. Sprawdzenie dzia³ania Modu³u
1. WY£¥CZYÆ wszystkieŒwiat³a pojazdu .
2. Wpi¹æ w gniazdo haka wtyk od przyczepy lub symuluj¹cego œwiat³a przyczepy testera.
3. 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 wspó³pracuje z gniazdem 13pin,
- œwiat³o przeciwmg³owe - powinno œwieciæ w przyczepie, a w pojeŸdzie bêdzie zapalone/wygaszone.

