
TPG - MODUL KOMFORTNÉHO BLIKANIA SMEROVIEK    NÁVOD NA POUŽITIESK
          UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania     
          uvedené v návode. Zariadenie musí byť    nainštalované a používané v súlade 
s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do vozidiel s 12-voltovým 
elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným 
pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce 
z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne 
od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou 
hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia alebo elektrickej siete automobilu 
a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku odporúčame inštaláciu 
zveriť odbornému servisu.

POPIS SYSTÉMU
Trippling je moderná funkcia komfortného blikania smerových svetiel vozidla. Po krátkom stlačení 
páčky smerových svetiel jednotka automaticky 3x blikne smerovými svetlami. Jednotka TPG je 
navrhnutá ako prídavný modul s veľmi jednoduchým zapojením pre všetky vozidlá s kladným 
ovládacím napätím smerových svetiel a 12V palubným napätím. Riadiaca jednotka neustále 
monitoruje smerové svetlá. Pokiaľ sa rozsvietia aspoň na 100ms, ale nie dlhšie ako 300ms, čo 
značí krátke stlačenie páčky ovládania smerových svetiel, procesor okamžite dopočíta 
zostávajúci čas potrebný pre prvé bliknutie a hneď na to blikne ešte 2x (počet bliknutí je možné 
nastaviť 2x, alebo 3x). Funkcia dopočítania zostávajúceho času môže byť u niektorých vozidiel 
nesprávna, preto je trippling vybavený prepínačom pre zmenu rýchlosti blikania. Pokiaľ bliká 
jedna strana smerových svetiel a dôjde k aktivácii druhej strany smerových svetiel, okamžite 
sa ukončí blikanie už neaktuálnej strany a aktivuje sa nová strana, kde nasleduje opäť trojité 
bliknutie. Pokiaľ je páčka smerových svetiel aretovaná (zapnutá) trvale, jednotka TPG nereaguje. 
U tohto zariadenia je zvýraznená odolnosť proti aktivovaným výstražným smerovým svetlám 
a predovšetkým bola zvýšená i aktivačná rýchlosť.

I. MONTÁŽ SYSTÉMU
Inštalácia je vďaka dômyselnej konštrukcii a jedinečného programu veľmi jednoduchá a zvládne 
ju i mierne zručný technik. Jednotku stačí pripojiť na napájanie (10-16V) a pripojiť smerové svetlá. 
Na tom, ktorá je pravá a ľavá strana nezáleží, jednotka to rozpozná sama. Napájanie je vhodné 
pripojiť tam, kde je napätie len pri zapnutom zapaľovaní, aby jednotka nebola neustále napája-
ná. Napájanie je 10-16V, prúd 5A maximálne! Pri niektorých vozidlách sa rýchlosť blikania môže 
meniť v závislosti na spôsobe testu vypálených žiaroviek. Test žiaroviek zásadne ovplyvňuje rých-
losť blikania, ale určite nespôsobí nefunkčnosť jednotky. TPG je plne funkčné aj s testom vypále-
ných žiaroviek.

II. ZMENA NASTAVENIA JEDNOTKY TPG
Vo vnútri jednotky sa nacháza DIP prepínač, ktorým môžete nastavit počet bliknutí 2x, 3x, 
alebo zmeniť rýchlosť blikania. Od výroby sú tieto prepínače vždy vypnuté, je nastavená 
pomalšia rýchlosť blikania s počtom bliknutí iba 2x. Počet bliknutí 2x je zvolený zámerne, 
pretože 1 bliknutie je pri použití páčky a zostávajúce 2 bliknutia blikne jednotka TPG.  

Pre zmenu nastavenia postupujte nasledovne:
1. Opatrne zdemontujte všetky 4 skrutky zo spodnej strany jednotky TPG. Pri poškodení vznik-
    nutom neopatrným zachádzaním strátíte záruku!
2. Opatrne dajte dolu zadný kryt, na ktorom je upevnená doska so súčiastkami. Dosku ploš-
    ných spojov už nedemontujte!
3. V ľavom hornom rohu dosky je umiestnený DIP prepínač (viď. obr.), ktorým je možné jednot-
    ku nastaviť.
4. SPÍNAČ ČÍSLO 1.: Pokiaľ je nastavený ON, tak je nastavený počet bliknutí 3x. Pokiaľ je OFF,
     tak je nastavený počet bliknutí 2x.
5. SPÍNAČ ČÍSLO 2.: Pokiaľ je nastavený ON, tak je nastavený rychlejší mód blikania. Pokiaľ 
    je OFF, tak je nastavený pomalší mód blikania.
6. Pokiaľ je jednotka nastavená, opatrne ju zložte a s citom zaskrutkujte všetky 4 skrutky. Jednot-
    ka je po pripojení okamžite funkčná

III. SCHÉMA ZAPOJENIA
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TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájacie napätie 12V +/- 20%

Pracovná teplota -40°C až 60°C

Kľudový prúdový odber 20 mA

Max. prúdové zaťaženie 5A
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