
MODU£ HAKA
SAMOCHODOWEGO

do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego

Elektroniczny modu³ MHS-4 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej 
instalacji haka w samochodach, w których stosowane s¹ komputerowe systemy 
sterowania oœwietleniem s³u¿¹ce do:

- zasilania i diagnostyki ¿arówek w lampach
- sterowania lampami diodowymi LED
- zasilania PWM (zmienna szerokoœæ impulsu) ¿arówki jednow³óknowej realizuj¹cej 

jednoczeœnie œwiat³o pozycyjne i stop lub pozycyjne i przeciwmgielne gdzie œre-
dnie napiêcie zasilania to odpowiednio 5V i 12V

W takich samochodach bezpoœrednie pod³¹czenie do tylnych lamp 7-pinowego 
gniazda s³u¿¹cego do pod³¹czenia przyczepy mo¿e groziæ wykazywaniem b³êdów 
lub uszkodzeniem komputera samochodowego.

Zastosowanie modu³u MHS-4 nie stanowi dodatkowych obci¹¿eñ dla instalacji 
samochodu, gdy¿ ka¿de wejœcie modu³u charakteryzuje siê poborem pr¹du na 
poziomie 1mA. Urz¹dzenie umo¿liwia pod³¹czenie instalacji gniazda haka do tylnych 
lamp samochodu, w których wykorzystano zasilanie PWM ¿arówki jednow³óknowej 
oraz dodatkowo zabezpiecza komputer samochodowy przed:

- nadmiernym obci¹¿eniem ¿arówkami przyczepy
- ewentualnymi zwarciami w instalacji elektrycznej przyczepy

Modu³ MHS-4 posiada wewnêtrzne bezpieczniki polimerowe, które zabezpieczaj¹ 
ka¿de wyjœcie zasilaj¹ce œwiat³a w przyczepie.

ZASTOSOWANIE

MHS-4MHS-4



OPIS MODU£U

Ø detekcja pod³¹czonej przyczepy

Modu³ po wykryciu pod³¹czenia wtyczki przyczepy do gniazda samochodu zostaje 
automatycznie za³¹czony i przygotowany do pracy. W przypadku od³¹czenia wtyczki 
przyczepy modu³ po 5 sek. zostanie wy³¹czony. 

Ø zabezpieczenie wyjœæ modu³u

Ka¿de wyjœcie modu³u steruj¹ce bezpoœrednio ¿arówkami w przyczepie jest zabezpieczone 
przed ewentualnymi zwarciami od strony instalacji elektrycznej przyczepy. Wyjœcie modu³u 
zasilaj¹ce uszkodzony obwód po wykryciu zwarcia zostanie automatycznie od³¹czone. Po 
usuniêciu awarii wyjœcie samoczynnie powróci do normalnej pracy.

Ø automatyczny test œwiate³ przyczepy

Modu³ realizuje automatyczny test trwaj¹cy 10 sek., daj¹cy mo¿liwoœæ dokonania wizualnej 
kontroli oœwietlenia w przyczepie. Dziêki temu mo¿emy oceniæ sprawnoœæ:

  wszystkich ¿arówek w lampach przyczepy
  instalacji elektrycznej przyczepy
  wtyczki elektrycznej przyczepy do po³¹czenia z samochodem
  gniazda elektrycznego samochodu do pod³¹czenia przyczepy
  po³¹czenia elektrycznego przyczepy z modu³em MHS-4
  wyjœæ modu³u MHS-4 zasilaj¹cych gniazdo przyczepy

przebieg testu polega na:
  w³¹czeniu œwiate³ pozycyjnych na 3 sek.
  w³¹czeniu 3 migniêæ lewego kierunkowskazu
  w³¹czeniu 3 migniêæ prawego kierunkowskazu
  w³¹czeniu œwiate³ stop na 2 sek.
  w³¹czeniu œwiate³ przeciwmgielnych na 2 sek. 

w³¹czenie testu mo¿liwe jest tylko w przypadku gdy mamy:
- wy³¹czony silnik (brak napiêcia ³adowania w samochodzie)
- wy³¹czone œwiat³a w samochodzie (brak sygna³ów na wejœciach modu³u)

uruchomienie testu nastêpuje :
- po 5 sek. od pod³¹czenia wtyczki przyczepy do gniazda samochodu
- po 5 sek. od w³¹czenia œwiate³ pozycyjnych na czas 1 sek. ( przy pod³¹czonej przyczepie )

Za³¹czanie testu œwiate³ mo¿na wy³¹czyæ zmieniaj¹c ustawienia funkcji nr 3 i 4 .
W przypadku gdy podczas testu na wejœciu modu³u pojawi siê sygna³ do w³¹czenia œwiate³ w 
przyczepie lub pojawi siê napiêcie ³adowania po uruchomieniu silnika test zostanie automa-
tycznie przerwany, natomiast modu³ bêdzie realizowa³ swoje zaplanowane zadania.

 Uwaga: Test œwiate³ przyczepy nie kontroluje sprawnoœci instalacji elektrycznej tylnego
      oœwietlenia samochodu i pod³¹czeñ przewodów wi¹zki sygna³owej z modu³u.
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Ø wspó³praca z czujnikami parkowania

Modu³ wyposa¿ony jest w wyjœcie dodatkowe(przewód fioletowy) s³u¿¹ce do wy³¹czania 
czujników parkowania na czas pod³¹czenia przyczepy do samochodu. Na wyjœciu tym w 
zale¿noœci od trybu pracy ( funkcja nr 5 ) pojawia siê sygna³ masy.

Ø prze³¹czanie zasilania œwiat³a przeciwmgielnego samochodu na œwiat³o przeciw-    
mgielne przyczepy

Aby nie powodowaæ oœlepiania kierowcy œwiat³em przeciwmgielnym samochodu od 
przedniej p³aszczyzny przyczepy kempingowej, modu³ posiada mo¿liwoœæ prze³¹czania 
zasilania tylnego œwiat³a przeciwmgielnego samochodu na bezpoœrednie zasilanie œwiat³a 
przeciwmgielnego w przyczepie.  Schemat pod³¹czenia realizuj¹cego t¹ funkcjê zamieszczony 
jest w instrukcji monta¿u.

Uwaga: w tej opcji pod³¹czenia œwiat³a przeciwmgielnego funkcja testu œwiate³ przyczepy nie 
obejmuje œwiat³a przeciwmgielnego w przyczepie.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI MODU£U

Programowanie modu³u jest mo¿liwe po od³¹czeniu przyczepy od samochodu.

Wejœcie w tryb programowania nastêpuje po naciœniêciu na czas 3 sek. przycisku progra-
muj¹cego na p³ytce modu³u, co zostaje zasygnalizowane 1 krótkim migniêciem diody LED.
Wyboru funkcji dokonujemy naciskaj¹c przycisk tyle razy ile wynosi nr funkcji, któr¹ chcemy 
zaprogramowaæ. ( tzn. chc¹c zaprogramowaæ np. funkcjê nr 5 naciskamy przycisk 5 razy). 
Ka¿de naciœniêcie przycisku sygnalizowane jest krótkim migniêciem diody LED.
Po dokonaniu wyboru funkcji czekamy na akceptacjê wybranej funkcji, co jest sygnalizo-
wane d³ugim migniêciem diody LED
Nastêpnie przy pomocy przycisku dokonujemy zmian w programowanej funkcji, zgodnie z 
opisem zamieszczonym w tabelce. Ka¿de naciœniêcie przycisku sygnalizowane jest teraz 
1 lub 2 krótkimi  migniêciami diody LED.
Po dokonaniu czynnoœci programuj¹cych poczekaæ 3 sek. , aby urz¹dzenie samoczynnie 
wysz³o z trybu programowania co jest sygnalizowane 6 szybkimi migniêciami diody LED.
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Opis funkcji
Sygnalizacja programowania

1

2

3

4

5

6

Czu³oœæ wejœcia œwiate³ pozycji

Czu³oœæ wejœcia œwiate³ stop

Test œwiate³ po pod³¹czeniu przyczepy

Test œwiate³ uruchamiany rêcznie

Wyjœcie dodatkowe

Powrót do ustawieñ fabrycznych

standard

standard

w³¹czony

w³¹czony

tryb 1

zwiêkszona

zmniejszona

wy³¹czony

wy³¹czony

tryb 2

Uwaga: drukiem wyt³uszczonym zaznaczono ustawienia fabryczne

---ust. fabryczne

Numer
funkcji 1 migniêcie

diody LED
2 migniêcia
diody LED



OPIS PROGRAMOWANYCH FUNKCJI MODU£U MHS-4

Funkcja 1 czu³oœæ wejœcia œwiate³ pozycyjnych

Funkcja ta s³u¿y do zwiêkszenia czu³oœci wejœcia œwiate³ pozycyjnych, w przypadku gdy 
czu³oœci standardowa modu³u nie powoduje zapalenia œwiate³ pozycyjnych w przyczepie.

Funkcja 2 czu³oœæ wejœcia œwiate³ STOP

Funkcja ta s³u¿y do zmniejszenia czu³oœci wejœcia œwiat³a STOP, w przypadku gdy wejœcia 
sygna³owe modu³u od œwiat³a pozycyjnego i STOP s¹ pod³¹czone razem do jednego przewodu 
jednoczeœnie zasilaj¹cego œwiat³o pozycyjne i STOP samochodu ( ¿arówki jednow³óknowe lub 
LED zasilane przebiegiem PWM ). Zmniejszenia czu³oœci nale¿y dokonaæ w sytuacji, gdy 
zapalenie œwiate³ pozycyjnych samochodu powoduje zapalenie œwiate³ STOP przyczepy.

Funkcja 3 test œwiate³ po pod³¹czeniu przyczepy 

W tej funkcji mamy mo¿liwoœæ wy³¹czenia automatycznego testu œwiate³ przyczepy, który jest 
uruchamiany po ka¿dorazowym pod³¹czeniu elektrycznym wtyczki przyczepy do gniazda 
samochodu.

Funkcja 4 test œwiate³ uruchamiany rêcznie

W tej funkcji mamy mo¿liwoœæ wy³¹czenia automatycznego testu œwiate³ przyczepy, który jest 
uruchamiany rêcznie po w³¹czeniu na 1 sek. œwiate³ pozycyjnych samochodu.

Funkcja 5 wyjœcie dodatkowe

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania dzia³ania wyjœcia dodatkowego s³u¿¹cego do sterowania 
czujnikami parkowania w samochodzie.

tryb - 1 - po pod³¹czeniu wtyczki przyczepy do gniazda samochodu na przewodzie
  fioletowym nastêpuje zanik masy  (-)
- po od³¹czeniu wtyczki przyczepy od gniazda samochodu na przewodzie
  fioletowym pojawia siê masa (-)

tryb - 2 - po pod³¹czeniu wtyczki przyczepy do gniazda samochodu i uruchomieniu
  silnika  na przewodzie fioletowym pojawia siê masa  (-)
- po od³¹czeniu wtyczki przyczepy od gniazda samochodu lub po wy³¹czeniu
  silnika na przewodzie fioletowym nastêpuje zanik masy (-).

Funkcja 6 powrót do ustawieñ fabrycznych

Funkcja ta powoduje przywrócenie ustawieñ fabrycznych programowalnych funkcji modu³u. 

SYGNALIZATOR AWARII OŒWIETLENIA PRZYCZEPY ( opcja dodatkowa )

Modu³ MHS-4 posiada mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznego sygnalizatora akustycznego 
informuj¹cego o awarii oœwietlenia przyczepy. Informuje on po za³¹czeniu œwiate³, dŸwiêkiem:
przerywanym - o przepaleniu ¿arówek lub braku przejœcia na przewodach zasilaj¹cych dany 

  obwód oœwietlenia przyczepy.
ci¹g³ym - o zwarciu do masy przewodu zasilaj¹cego dany obwód oœwietlenia przyczepy.
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