
Warunki gwarancji 
Produkt posiada gwarancje producenta    

Warunkiem gwarancji jest dokument sprzeda ży. 

Informacje zawarte w tej instrukcji mają charakter informacyjny I mogą się zmienić bez pisemnego uprzedzenia.Producent stara się 
aby w momecie publikacji podane informacje te były rzetelne I poprawne. Producent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian 
wprowadzanych przez producentów samochodów I skutków jakie te zmiany mogą powodować we wzajemnej współpracy urządzeń. 

Instrukcja instalacji i programowania 
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Uniwersalny interfejs serwisowy CAN 
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OPIS 
 Wysokiej jakości uniwersalny adapter serwisowy do samochodów z szyną  CAN-bus.  

Działa w olbrzymiej ilości samochodów (w tabeli kompatybilności umieszczono przetestowane mo-
dele samochodów) . 

Moduł dostarcza z CAN analogowe informacje  takie jak zapłon (+12 po kluczyku), informacje o 
włączeniu świateł , włączeniu biegu wstecznego, zaciągnięciu hamulca ręcznego, informacja o pręd-

kości poruszania pojazdu (impuls tacho). Interfejs rozpoznaje samochód po podłączeniu i sam  
programuje się w czasie kilku sek. 

Posiada  możliwość dostosowania parametrów do potrzeb użytkownika  

Przewód Funkcja 

czerwony  Zasilanie +12v (na  stałe) 

czarny  Masa zasilania 

zielony  CAN – H 

biały CAN– L  lub  K-Bus 

różowy  Wyjście informacji +12v po kluczyku (zapłon) 

pomarańczowy  Wyjście informacji o oświetleniu (+) 

szary Sygnał prędkości (impulsy tacho) 

niebieski  Wyjście informacji o biegu wstecznym (+) 

Żółto/biały  Wyjście informacji o zaciągnięciu hamulca recz. (-) 

Opis przewodów 

Przewód Wyjścia w trybie pracy dla ACTROS 

rózowy Lewy kierunkowskaz (+) 

pomarańczowy  Prawy kierunkowskaz (+) 

szary Sygnał prędkości (impulsy tacho) 

niebieski Wyjście informacji o biegu wstecznym (+) 

Żółto/biały  Wyjście informacji o zaciągnięciu hamulca recz. (-) 



Automatyczne rozpoznawanie i programowanie 

Interfejs sam rozpoznaje protokuł CAN w samochodzie i sam sie programuje . Proces 

rozpoznawania  jest sygnalizowany szybkim miganiem diody LED w kolorze czerwonym. 

LED 

Jeżeli interfejs rozpozna samochód dioda  LED zapali sie na stałe w kolorze  zielonym. 

Interfejs jest gotowy do pracy.  

LED 

Problemy z działaniem 
• Intefejs nie działa, dioda LED nie świeci. 

• Sprawdź poprawnośc podłaczenia zasilania 

• Zasilanie poprawne, interfejs nie działa 

• Sprawdź poprawnośc podłaczenia do sieci CAN 

• Interfejs podłączony prawidłowo dioda LED miga szybko w kolorze czerwonym 

• Nie nastapiła synchronizacja z samochodem sprawdź w tabeli kompatybilności , zresetuj. 

• Interfej  podłaczony dioda LED miga nieregularnie w kolorze czerwonym 

• Sprawdź podłczenie do szyny CAN 

• Interfejs działał poprawnie i nagle przestał  

• Zresetuj interfejs i zmień zasilanie na  ginące przy rozruchu silnika (stany nieustalone) 

 

UWAGA! 
Jeżeli podłaczasz interfejs który był wcze śniej ju ż podłaczany b ędziesz 

musiał  go zresetowa ć tak aby mógł sie ponownie zaprogramowa ć . 
 

Restowanie interfejsu: 
1. Wyłacz zapłon poczekaj 1 minute naci śnij i przytrzymaj przycisk, 

poczekaj a ż zgaśnie dioda LED. 
2. Jeżeli reset nie nastepuje naci śnij kilka razy przycisk w interfejsie 

Programowanie — zmiana fabrycznych ustawie ń 

Interfejs posiada wstępne ustawienia zaprogramowane przez producenta 
Użytkownik może sam zmodyfikować niektóre parametry 
Warunkiem jest prawidłowe podłaczenie, rozpoznanie  samochodu  co sygnalizowane jest 
zapaleniem sie diody LED w kolorze zielonym  na stałe.  
 
 
 
 
Aby zmieni ć ustawienia wykonaj poni ższą procedur ę  
 
Naciśnij trzy razy przycisk w interfejsie. Dioda LED zacznie migać na czerwono  
(ilośc mignięć to numer wybranego automatycznie protokołu komunikacji CAN z samochodem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włacz / wyłącz stacyjke trzy razy. 
Dioda LED będzie migać  na żołto  (1 mignięcie z przerwą, 1 mignięcie z 
przerwą....) 
 
 

 
 

 
 
Ilość błysków  sygnalizuje numer opcji w której sie znajdujemy.Szybkie naciśniecie na przycisk 
zmienia numer opcji na nastepna zgodnie z tabelą  
Jezeli chcesz zmienić status danej opcji w której sie znajdujesz naciśnij dłużej przycisk w intefejsie 
potem szybko wyłacz zapłon , dioda LED powinna zapalić sie na zielono. 

Opcja 
Ilośc błyśnieć diody LED domy ślnie Funcja opcjonalna 

1 
Informacja o hamulcu dostepna zawsze 

kiedy jest zaciągniety 
Masa na wyj ściu kiedy auto jest otwarte z 

pilota (funkcja dostepna tylko dla niektórych 
modeli samochodów) 

2 
Informacja o biegu wstecznym zawsze 

kiedy jest włączony  
12V kiedy są otwarte drzwi w 

samochodzie 
 

3 
Częstotliwośc impulsu tacho  

26000 impulsów na mile 
Częstotliwośc impulsu tacho  

40000 impulsów na mile 

4 

 Informacja o biegu wstecznym zawsze 
kiedy jest włączony  

Informacja  (+) o biegu wstecznym 
dost ępna na przewodzie niebieskim 

poni żej prędko ści poruszania 15Km/h 
(tylko dla Actrosa) 

5 

 Informacja o hamulcu (-) dostepna 
zawsze kiedy jest zaciągniety 

 
Informacja o biegu wstecznym (+) zawsze 

kiedy jest włączony  
 

Informacaja o światłach (+) zawsze kiedy 
są właczone 

Informacja Hamulec (-) kiedy są 
otwarte drzwi 

Informacja o biegu wstecznym (+)  
przy właczonym alarmie. 

Informacja o światłach (+) kiedy alarm 
jest wyłaczony  

(funkcja dostepna tylko dla niektórych modeli 
samochodów)  

 

LED 

LED 

ON 

Naciśnij 3 razy 

LED 

LED 

Włącz zapłon 3 razy i pozostaw wł ączony 


