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Automatyczny W³¹cznik Œwiate³ Mijania WSM-4 przeznaczony jest do w³¹czania/wy³¹czania œwiate³ mijania pojazdu wraz                  

z za³¹czeniem/wy³¹czeniem przez kierowcê zasilania instalacji elektrycznej  poprzez stacyjkê pojazdu.

W³¹cznik WSM-4 stosowany jest dla pojazdu z silnikiem benzynowym oraz silnikiem wysokoprê¿nym (diesel) z instalacj¹ 

elektryczn¹ 12V. Zadzia³anie uk³adu - zaœwiecenie œwiate³ mijania nastêpuje z opóŸnieniem ok. 5 s.

Automatyczny W³¹cznik Œwiate³ Mijania WSM-4 wykonany jest w obudowie z tworzywa sztucznego, z bocznymi uchwytami 

mocuj¹cymi. Przy³¹czenia do instalacji elektrycznej pojazdu dokonuje siê za pomoc¹ 4 przewodów d³ugoœci ok. 0,3m.

UWAGA! Instalowanie wy³¹cznika WSM-4 w pojazdach powinna wykonywaæ osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

Przed rozpoczêciem prac monta¿owych w³¹cznika nale¿y wy³¹czyæ napiêcie zasilania w instalacji elektrycznej pojazdu.        

W³¹cznik œwiate³ WSM posiada niezale¿ne zestyki o obci¹¿alnoœci 20A ka¿dy (1 para zestyków NO). Wyprowadzona para przewodów 

w kolorze  niebieskim/zielonym s³u¿y do w³¹czenia siê do obwodu instalacji œwiate³ mijania.

Przewód koloru czerwonego od w³¹cznika WSM pod³¹czyæ do przewodu “+” 

za³¹czanego przez stacyjkê, a nastêpnie przewód koloru czarnego                

do przewodu “-” (masa pojazdu). W³¹cznik WSM zamocowaæ do karoserii  

pojazdu. UWAGA! Po zamontowaniu wy³¹cznika do instalacji samochodowej 

nale¿y ustawiæ prze³¹cznik œwiate³ mijania na sta³e, pozycji “ZA£¥CZONE”.                

Za³¹czyæ zasilanie elektryczne pojazdu, a nastêpnie uruchomiæ silnik pojazdu. 

Œwiat³a mijania w³¹cz¹ siê z opóŸnieniem ok. 5 s.

Producent dejklaruje zgodnoœæ z dyrektywami UE: 2001/95/EC oraz 94/62/EC

Przyk³adowy schemat pod³¹czenia

X- miejsca przeciêcia przewodów
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57-200 Z¹bkowice Œl¹skie,

ul. Boles³awa Prusa 10

Dzia³ sprzeda¿y: 690 478 429

Samochody 

z silnikiem diesel

lub benzynowym

+ -

12V

      kg      0,1kg

mm 68x67x31

V 12V DC / 70mA

Dane techniczne
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Obwód lampy

Przewód czerwony
“+” od stacyjki

Przewód czarny
“-” od stacyjki

2 lata
gwarancji
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