
Automatické
rozsvìcování

svìtel
automobilu

( ARS3 )

- po nastartování automaticky zapne
svìtla

- po vypnutí motoru automaticky
svìtla vypne

Návod k obsluze a montáži:

Popis slabších vodièù:

Popis silnìjších vodièù:

Technické parametry:

Umístìní:

Upozornìní:

Toto zaøízení zajistí automatické rozsvìcování svìtel automobilu se zpoždìním
po nastartování vozidla a jejich okamžitém zhasnutí po vypnutí motoru. Funkce
automatického zapnutí svìtel lze vyøadit pomocí pøipojeného vypínaèe. Zaøízení
má v klidovém stavu nulový odbìr a proto nijak nezatìžuje baterii.

Èervená – kladný pól napájení pøes vypínaè (svorka è. 15)
Žlutá – ke kontrolce dobíjení (spíná kladné napìtí)
Èerná – na kostru
Bílá – kladné napìtí od vypínaèe svìtlometù (obrysová svìtla)
Sv. modrá – kostra od vypínaèe svìtlometù (obrysová svìtla)

Èervená – kontakty relé (napájení svìtlometù)
Modrá – kontakty relé (výstup na svìtlomety – obrysová svìtla oddìlit pøes
diody)

- napájecí napìtí: 9V až 15V
- max. zatížení kontaktù relé: 30A
- provozní teplota: -40°C až +85°C

Zaøízení doporuèujeme umístit pod pøístrojovou desku automobilu. Vypínaè
automatického rozsvìcování svìtel je vhodné také umístit pod pøístrojovou
desku, aby byl volnì dostupný, ale aby bylo zabránìno nechtìnému pøepnutí.

- pøi montáži je nutné dodržovat pøíslušné normy a pøedpisy
- výrobce neodpovídá za následky chybné instalace a za škody zpùsobené
nedodržením jeho pokynù nebo obecnì platných norem a pøedpisù
- montáž provádìjte až po prostudování tohoto návodu
- montáž zaøízení doporuèujeme svìøit odbornému servisu

Tento výrobek je shodný s typem schváleným MDS ÈR pod è. 2893
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Zapojení s kladným napájením svìtlometù

POZOR:
Pøed zapojením ovìøte obvod,

který pøipojujete. Jeho proudový
odbìr nesmí pøesáhnout 30A.

Zapojení se záporným napájením svìtlometù

UPOZORNÌNÍ:
Skuteèné zapojení je tøeba

pøizpùsobit elektroinstalaci vozidla.
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