
De kabelset is toepasbaar op nagenoeg alle personen- en bedrijfsauto’s, zonder beïnvloeding van de auto-elektronica, en toepasbaar bij auto’s met:

- Check Control - massa geschakeld mistlicht 

- 12V gloei- en/of LED-lamp, bij zowel auto als aanhanger - alle achterlichten massa-geschakeld 

- BSI systemen met multiplex bedrading, 2 lichtfuncties door één draad - lagere remlicht-spanning

- CANBUS data systeem

De module is beveiligd tegen storingen op de trailer zoals kortsluiting, en voorkomt overbelasting of storing in het elektrisch circuit van de auto, 

dit o.a. door gebruik te maken van een aparte constante 12V voeding voor de module.

Overige eigenschappen: 

- eenvoudige optie uitschakeling auto-mistlicht(en)   géén draden doorknippen.

- veiligheidsmodus bij defect aanhanger-knipperlicht  standlicht neemt knipper-functie over

- module is in overeenstemming met de richtlijnen volgens 2004/104/EC

- sleep-time modus bespaart accu bij langer niet-gebruik

Module  links achter, binnen-in de auto gemonteerd en aangesloten/uitgevoerd door vakkundig automotive monteurs. 

2 jaar garantie bij correcte montage volgens handleiding.

Bij een niet-correcte aansluiting/montage of openen van de module vervalt de garantie en aanspraak op (vervolg) schade.
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Ref:60826

Montage handleiding universele trekhaak kabelset
met  e-module,   13-p. met PDC-uitschakeling

Inhoud verpakking:
SOCKET 13P 12S

x9x1x1

ATTENTIE: Deze kabelset kan niet worden ingeleerd in de software van de auto. Eventuele hulp- en/of veiligheidsfuncties kunnen hierdoor mogelijk NIET functioneren.              
Mogelijke hieruit voortvloeiende gevolgschade is derhalve niet ter verantwoording van fabrikant / leverancier.



AANSLUITSCHEMA
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INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER (indien gewenst)
Handelwijze voor uitschakelen auto-mistlicht(en) bij gekoppelde caravan:
In de verpakking bevindt zich een kleine rode jumper (verbindings-bruggetje). 
Plaats de rode jumper in de bovenste pinnetjes van de module.
De uitschakelfunctie is dan geactiveerd en werkt als volgt: 

1. Bij inschakelen van de auto-mistlamp gaat ook de trailer-mistlamp aan
2. Bij uitschakelen van auto-mistlamp, blijft nu de trailerlamp branden

Hoe de trailerlamp nu uit te schakelen (2 mogelijkheden om te resetten):
- nogmaals de auto-mistlamp inschakelen en weer uit

of: - uitschakelen van de standlichten

Rode jumper t.b.v. uischakeling 

auto-mistlicht     zie pag. 3.

Rode jumper  t.b.v. instellings-
wijziging zie  pag. 4



MULTIPLEX SYSTEMS
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TYPE 1  - STANDAARD

Alle lampen individueel 12V 

TYPE 2  - MULTIPLEX  

Stand- & Remlicht door 1 draad

TYPE 3  - MULTIPLEX

Stand- & Mistlicht door 1 draad
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Door de toepassing van verschillende PDC systemen, is een eventuele uitschakeling hiervan ter
beoordeling van de verantwoordelijke installateur/monteur. De module heeft een relais met
verbreekcontact (NC); 2-p. stekker met bruine en groene draad. Dit contact zal worden verbroken zodra
de achteruitrijlichten van de auto worden geactiveerd (oranje óók aansluiten) en een trailer is gekoppeld.
Bepaal uit onderstaande opties eerst welke eventueel toepasbaar is voor uitschakeling van de PDC en
geen mogelijke beïnvloeding van auto-elektra en/of melding van de boordcomputer veroorzaakt.

OPTIE 1 . Onderbreking 12V voeding PDC-unit
OPTIE 2 . Onderbreking gemeenschappelijke sensordraad
OPTIE 3 . Onderbreking akoestisch signaal (zoemertje)
OPTIE 4 . Onderbreking massadraad PDC-unit (indien aanwezig)

OPTIE  1

OPTIE  2

OPTIE  3

AUTOMATISCHE  PDC-UITSCHAKELING + PROGRAMEER OPTIES

PDC SPEAKER 

OPTIE  4

PROGRAMEER OPTIES

De verschillende instellingsmogelijkheden van deze module:
1- Auto’s met multiplex en zonder multiplex (standaard instelling).
2- Mercedes met lagere remlicht-spanning, ex. GLC, GLE, B klasse, C klasse ..
3- Chrysler Voyager, het mistlicht wordt geactiveerd door massa.
4- Jaguar S-Type, alle lichten worden door massa geactiveerd.
5- Geen multiplexwagens met zeer gevoelige kanaalingangen.
6- Testmodus, de module schakelt elke uitgang één seconde afzonderlijk in om op de tester te controleren of alle uitgangen werken.

Om van de ene configuratie naar de andere over te gaan, dan als volgt handelen:
De module staat standaard in programmeer-modus “1”.
Verwijder de 12V voedings-connector uit de module.
Sluit op de stekkerdoos een lichtbalk of tester aan.
Plaats de rode jumper in de onderste pinnetjes van de module (zie schema blz. 2).

Volgende stap:
Sluit de voeding van de module wederom aan op 12 volt
De module verandert nu automatisch naar instelling “2”. Het remlicht op de tester zal 2 keer knipperen. Dit is de bevestiging dat instelling 2 is bereikt en opgeslagen is in de module.
Als dit de gewenste instelling is, dan de rode jumper verwijderen en de instelling is dan permanent opgeslagen.
Indien een hoger nummer (3) gewenst is, dan moet de rode jumper erin blijven.
Koppel de 12 volt van de module een paar seconden los en nadat deze weer stroom krijgt, gaat de module over naar de volgende instelling “3”. Remlicht knippert 3 keer ter bevestiging.

Deze laatste stappen moeten worden herhaald totdat de gewenste instelling bereikt is.
Zodra de gewenste instelling is bereikt, verwijder dan de rode jumper. De instellingen worden permanent opgeslagen.

Opgelet, laat de rode jumper nooit achter na het bereiken van het configuratienummer.

Na de herprogrammering kan de rode jumper worden gebruikt om een eventuele mistlamp-uitschakeling te activeren. Jumper dan in bovenste pinnetjes van de module aanbrengen.
De instellingsvolgorde verhoogd telkens 1 stap. Als 6 bereikt is, zal bij een volgende stap de module weer terug gaan naar instelling 1.

AUTOMATISCHE  PDC-UITSCHAKELING


