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2x Piros vezeték: A modul működéséhez és a reflektorok működtetéséhez használt pozitív tápfeszültség 
vezetékei. A rajz szerinti biztosítékokat kössük be. 
 
Zöld vezeték: Gyújtáskor kapcsolt +12V-os vezeték. Ezen a vezetéken megjelenő +12V-ról ismeri fel a 
modul a gyújtás bekapcsolását, majd e vezeték információja alapján fogja a fényszórókat csökkentett 
teljesítményen működtetni. (DRL funkció) A DRL azonban csak a motorfordulat megemelkedése után fog 
bekapcsolni, mikor a generátor által szolgáltatott feszültség meghaladta a 13V-ot. 
 
Fekete vezeték: A modul negatív tápfeszültségének vezetéke. Kössük testre. 
 
Lila vezeték: Erre a vezetékre érkező nyitáskori negatív (vagy záráskori pozitív) impulzus fogja elindítani a 
„Leaving Home” funkciót, azaz a fényszórót alacsonyabb teljesítménnyel működteti a központizár 
nyitásakor. 
 
Narancs vezeték: Erre a vezetékre érkező záráskori negatív (vagy nyitáskori pozitív) impulzus fogja 
elindítani a „Coming Home” funkciót, azaz a fényszórót alacsonyabb teljesítménnyel működteti a 
központizár zárásakor. 
 
2 x Kék vezeték: A bal- és a jobboldali fényszórókhoz menő vezeték. A modul ezen a vezetéken keresztül 
fogja csökkentett fényerővel működtetni a reflektorizzókat nappali világításként. 
 
Fehér vezeték: Kössük a helyzetjelző bekapcsolásakor megjelenő +12V-os vezetékhez. A modul ezen a 
vezetéken szerez információt a helyzetjelző bekapcsolásáról, hogy a DRL funkciót kikapcsolja. 
 
Fekete-piros vezeték: A modul programozásához használatos nyomógomb. 
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Általános leírás 
A nappali menetfény modul egy olyan berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a fényszórónkat nappali 
fényként (DRL) használjuk. A modul, a fényszórót, DRL üzemmódban a teljes teljesítményének mindössze 
25%-án működteti, a jármű beindítását követően, amikor a töltési folyamat elindul. A hátsó helyzetjelzők és 
a műszerfal-világítás nem világít. Amennyiben be szeretnénk kapcsolni a fényszórót, azt a saját, eredeti 
kapcsolójával fogjuk tudni megtenni, és azok abban az esetben 100%-os teljesítménnyel fognak világítani. 

A nappali menetfény teljesítményének beállítása 
A modulon beállítható, hogy a fényszóró teljes teljesítményének hány %-a legyen a DRL üzemmódbeli 
teljesítménye. A gyári érték 25%, ez állítható át 20…35% között tetszőlegesen. A megfelelő értéket az 513 
pont alatt állíthatjuk (lásd: „A modul paramétereinek programozása”) 

Kiégett izzólámpa jelzése 
Amennyiben a fényszóróizzó kiég, azt a modul 1s-os sípolással jelzi minden egyes bekapcsoláskor. 

Zárlat figyelmeztetés 
Amennyiben a fényszóró áramkörében zárlat keletkezik, azt a modul 2s-os sípolással jelzi minden egyes 
bekapcsoláskor. A nappali menetfény automatikusan kikapcsol, megakadályozva ezzel a modul 
meghibásodását. 

A hazakísérő fény 
A modul el van látva ún. hazakísérő fény (Coming Home, Leaving Home) funkcióval is, amikor a nappali 
fény segítségével megvilágítja a járműhöz vezető utat. A hazakísérő fény a központi zár nyitását, valamint 
bezárását követően kapcsolódik be, a beprogramozott időtartamra. Ehhez a narancs és lila vezetékeket is be 
kell kötni. A hazakísérő fény teljesítménye megegyezik a nappali menetfény teljesítményének (513. 
paraméter) beprogramozott értékével. A gyújtás bekapcsolásával egyidőben a hazakísérő fény elalszik. 

Hőmérséklet érzékelő 
Amennyiben a modul hőmérséklete meghaladja a 80ºC-ot, 1s-os szaggatott sípolás hallható. Ez a helyzet 
hibás programozáskor, vagy a modul rendellenesen nagy terhelésekor léphet fel. A nappali menetfény 
mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg a modul hőmérséklete 80ºC alá nem esik. 

Nappali menetfény automatikus ki- és bekapcsolódása 
A nappali menetfény a következő feltételek együttes teljesülése esetén kapcsol be: 

• helyzetjelző fény ki van kapcsolva 
• gyújtás be van kapcsolva 
• a töltési feszültség meghaladja a 13V-ot legalább 1s-ig 

A világítás első bekapcsolódását (a gyújtás bekapcsolását követően) a modul egy rövid sípszóval jelzi, 
amennyiben a paraméter aktív. Ha bekapcsolt gyújtás mellett kapcsoljuk be a helyzetjelzőt, a DRL 
automatikusan elalszik; a helyzetjelző kikapcsolásakor ismét bekapcsolódik. A gyújtás kikapcsolásakor a 
DRL automatikusan kialszik. 

Nappali menetfény manuális ki- és bekapcsolása 
A „Programozó gomb” segítségével lehetőségünk van a DRL manuális be- és kikapcsolására. A gomb 
megnyomásakor (bekapcsolt gyújtás esetén) kikapcsolódik; ismételt megnyomásakor újból bekapcsolódik a 
nappali menetfény. Minden gombnyomást a modul egy sípszóval jelez. 

Belépés a programozás menübe 
Kapcsoljuk be a gyújtást, és üssük be a „Beszerelői PIN kód”-ot (8-7-6) a Programozó gomb megfelelő 
számú benyomásával. A számok begépelése közötti szünetek ne haladják meg a 10s-ot. A programozás 
menübe történő belépést nyolc rövid sípszó jelzi. 
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Továbblépés a következő funkcióhoz 
Tulajdonságok beprogramozása – Programozó gomb 2x benyomásával 
Visszatérés a gyári beállításhoz – Programozó gomb 10x benyomásával 
Programozási hiba esetén (pl. nem létező paraméter) a sípoló 2x hosszú hanggal jelez, és a berendezés kilép 
a programozás menüből. 

A modul paramétereinek beprogramozása 
A programozás menübe történő belépést követően valamint a programozandó funkció paraméterek beállítása 
(Programozó gomb benyomása 2x) után választhatjuk ki a paraméter 3 számjegyű számát. 
Az 1xx–szel kezdődő paraméterek – csak a ki- és bekapcsolt állapotra vonatkoznak 
Valós paraméter kiválasztásakor a rendszer jelzi az aktuális állapotot: 
1 sípoló jelzés – az adott paraméter kikapcsolva 
2 sípoló jelzés – az adott paraméter bekapcsolva 
Nem létező paraméter kiválasztásakor a sípoló 2 hosszú hanggal jelez, és kilép a programozás menüből. 

A paraméter új értékének kiválasztása 
A Programozó gomb 1x benyomása – az adott paraméter bekapcsolva (1 sípoló jelzés) 
A Programozó gomb 2x benyomása – az adott paraméter kikapcsolva (2 sípoló jelzés) 
A paraméterhez nem rendelhető érték kiválasztása esetén (pl. 3 vagy 4 gombnyomás) a sípoló 2 hosszú 
hanggal jelez, majd a modul kilép a programozás menüből. 
Az 5xx–szel kezdődő paraméterekhez kétszámjegyű értékek tartoznak. Megfelelő paraméter kiválasztása 
esetén a sípoló 2 rövid hanggal jelez. A modul most készen áll arra, hogy a paraméterekhez két számjegyű 
értékeket adjunk. (Nem létező paraméter kiválasztása esetén a sípoló 2 hosszú hanggal jelez, majd kilép a 
programozás menüből.) 
 
A Programozó gombot nyomjuk meg annyiszor +1, amennyi az érték első számjegye (tehát pl. 35 esetén 
benyomjuk 4x). Az érték elfogadását a sípoló egy rövid hanggal jelzi. 
A Programozó gombot nyomjuk meg annyiszor +1, amennyi az érték második számjegye (tehát pl. 35 esetén 
benyomjuk 6x). Az érték elfogadását a sípoló egy rövid hanggal jelzi. 
 
(A +1 érték hozzáadása programozáskor azért van szükség hogy meg tudjunk adni „0” értéket is. Nem megfelelő érték megadásakor 
(pl. 11 és 15 gombnyomás) a sípoló 2 hosszú hanggal jelez, majd a modul kilép a programozás menüből.) 
 
A beprogramozott értékeket a Programozó gomb 2s ideig tartó lenyomásával menthetjük el. A 
beprogramozott értékek nem mentődnek el, amennyiben 20s ideig nem változtatunk semmit, vagy helytelen 
adatot próbálunk meg bevinni. 

A modul paraméterei 
Paraméter 

sorszám Paraméter leírása Értékek 

111 Nappali menetfény bekapcsolása (a meghatározott idő lejárta után) Be / Ki* 
112 Nappali menetfény bekapcsolásának jelzése Be* / Ki 
113 Kiégett izzó jelzése (1s sípolás bekapcsoláskor) Be* / Ki 
114 Zárlat jelzése (2s sípolás bekapcsoláskor) Be* / Ki 
511 Időintervallum, ami után bekapcsolódik a nappali menetfény 1-99s (10s*) 
512 Hazakísérő fény működési időtartama 1-99s (5s)* 
513 Nappali menetfény erőssége a fényszóróizzó max. teljesítményének %-ban 20-35 % (25%*) 

A *-al jelölt értékek az alapértékek 
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kétszámjegyű paraméterek 

NYG – 876 
Beszerlői PIN 

NYG 10x 
 

Gyári beállítások visszaállítása 

NYG 2x 
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Kilépés automatikusan 

Bevitel 
 
Paraméter engedélyezése 
- NYG 1x 
- 1 hangjelzés 
 
Paraméter tiltása 
- NYG 2x 
- 2 hangjelzés 

Bevitel 
 
Paraméter első számjegye 
1-gyel növelt érték (pl. 2 
bevitele esetén 3 gomb-
nyomás) 
 
Visszaigazolás 
1 hangjelzés 

Kilépés a módosításokkal 
NYG 2s-ig hosszan nyomva – 8 hangjelzés 
 
Kilépés a módosítások nélkül 
20s várakozás vagy nem létező érték bevitele – 2 hangjelzés 

Bevitel 
 
Paraméter második 
számjegye 1-gyel növelt 
érték (pl. 2 bevitele esetén 
3 gomb-nyomás) 
 
Visszaigazolás 
2 hangjelzés 


