Trailertester manual
HN 11245
TEST SOKLEN
Slut testeren til bilens strømstik. Hvis køretøjet er udstyret med en 7-polet stikdåse, skal en 7-til 13-bens
adapter tilsluttes i mellem (medfølger ikke).
Tænd for tændingen og teste alle funktioner ved hjælp fra en anden person. Ved korrekt tilkobling vil
indikatoren lyse (ved test af retnings indikatoren, vil lyset også blinke).
TEST STIKKET
Indsæt et 9V batteri (medfølger ikke) i testerens batterirum i den rigtige retning. Slut testeren til trailerens
stik (som selvfølgelig også er velegnet til cykelholdere, bådtrailere etc.)
Ved et 7-polet stik skal en adapter fra 7-til 13-polet (medfølger ikke) placeres mellem køretøjet og soklen.
Tryk på testknappen på siden. Hvis traileren er udstyret med alle funktioner (indikator, baklys, bremsning
lys og tågebaglygte), bør alle de tilsvarende indikatorer lyser, når der trykkes på testknappen. Bemærk ikke
alle trailere/trailer understøttes. Nogle cykelholdere har et baklys. I så fald, vil de tilsvarende indikatorer
ikke lyser. Brug kun denne funktion, ved afprøvning af en prop!
FEJLFINDING!
Hvis der under testen ingen indikation vil lyse, kan jordlinje normalt være afbrudt. Kontroller, om 9V batteri
(medfølger ikke) er fuldt opladet, eller udskift batteriet. Hvis enkelte indikatorer ikke lyser tjek da de pærer
og kabler der fører til dem. Rengør stik/fatninger og kontrollere, at skruer i stikket/sokkel er forsvarligt
fastgjort. Sørg for at ledningerne er tilsluttet i henhold til ledningsdiagrammet 7- eller 13- pol.
HØJRE:
Højre ledning diagram 13-pole – ISO 11446
1. Venstre indicator
1
2. Bag tågelys
2
3. Jord
3
4. Højre indicator
4
5. Højre baglygte
5
6. Bremselys
6
7. Venstre baklys
7
8. Baklys
8
9. Permanent strømforsyning
9
10. Batteriforsyning til campingvogn
10
11. Ingen nuværende tildeling (Mulig campingvognens jordbatteri) 11
12. Ingen nuværende tildeling
12
13. Jord (for 9 pind)
13

Ledning diagram 7-pole – ISO 1724
1. Venstre indikator

1/L

2. Bag tåge lygte

2/54G

3. Jord

3/31

4. Højre indikator

4/R

5. Højre baklys

5/58R

6. Bremselys

6/54

7. Venstre baglygte

7/68L

