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LED-es vonóhorog dugalj - jármű világítás teszter 
 
Főbb jellemzők 
 A legegyszerűbb hibakeresés meghibásodás esetén 
 Utánfutó- és vontató jármű teszter 
 Dugaljadapter nélkül 
Leírás 
Ez a LED-es vizsgáló készülék az összes közlekedési szempontból fontos világítási funkciót vizsgálja az utánfutó 
csatlakozó aljzatainál és dugóknál. A LED-es kijelző jelzi az adott hibás kábelszínt. Az összes 7 pólusú csatlakozó dugaljt 
és dugvillát megvizsgálja. Adapter segítségével (nem része a csomagnak) pedig az összes 13 pólusú csatlakozó dugalj 
és dugvilla 7 pólusú funkcióját is megvizsgálja. Áramfelvét 9 V-os elemről (nem része a csomagnak). 
 
Utánfutó dugvilla vizsgálás: 
A vizsgáláshoz szükséges, hogy minden utánfutó lámpában működőképes izzó legyen. 
Csatlakoztassa a dugvillát a teszterbe és nyomja meg a sárga gombot a teszter oldalán. 
Ha minden rendben van, akkor az összes LED világít. Mindegyik LED jelzi a saját elektromos áramkörét.  
Ha néhány LED nem világít, akkor nem jól van bekötve a dugvilla/lámpa, megszakított a vezeték, kiégett az izzó, stb. 
Ha az összes LED nem világít, akkor a teszterben le van merülve az akkumulátor, megszakított a vezeték -12V földelés, 
stb.  
 
Gépjármű vonóhorog dugalj vizsgálás: 
Kapcsolja be a jármű lámpákat és az összes index lámpákat is.  
Csatlakoztassa a tesztert a vonóhorog dugaljba és nyomja meg a sárga gombot a teszter oldalán. 
A LED diódák jelzik a bekapcsolt lámpákat, amelyek megfelelően továbbítva működnek a vonóhorog dugaljban is. 
Ha összes LED nem világít, akkor a gépjárműn ki vannak kapcsolva a lámpák vagy megszakított a vezeték -12V földelés, 
stb. 
 
Figyelmeztetés: 
Soha ne csatlakoztassa a tesztert egyidőben a gépjármű vonóhorog dugaljba és az utánfutó dugvillába együtt. A 
gépjármű vonóhorog dugaljat és az utánfutó dugvillát mindig külön vizsgálja. Ne csatlakoztassa a tesztert a CANBUS 
rendszeres gépjárművekre. 
 
Műszaki adatok 
Alkalmazás: 12 V  
Kivitel: CAN-Bus-ra nem alkalmas  
Tápellátás: 9V-os elem (külön kell rendelni)  
 
Kapcsolódó termék 
Dugalj átalakító 7/13 PIN, cikkszám: UEUE1338 
Dugalj átalakító 17/7 PIN, cikkszám: UEUAKC085/2 
 

 

 

 

  


