
Устройство за автоматично включване на фаровете 
 
 
 
 

Програмиране на функцията “Изпрати ме до вкъщи“  

в ДИТЕКС-ДРЛ3.0 модулите 
 

 
Във версиите 3.0 в модула автоматично включване на фаровете на ДИТЕКС е добавена 

програмна възможност избор на времето на закъснение при изключване на светлините – 
функция “изпрати ме до вкъщи”. Възможните варианти са 0, 15, 30 и 60 секунди. 
Забележка: Във версиите 2.0 тази функция не е налична! 

 
Когато се купува нов модул фабричната настройка за тази функция е 0 сек. 

 
Програмирането на функцията “изпрати ме до вкъщи” се осъществява чрез 

последователното бързо включване и изключване на габаритните светлини определен 
брой пъти, при подаден контакт и изключен двигател. 

 
Условия за извършване процедурата: 
• Габаритите да са изключени. 

• Двигателят трябва да е изключен и да са минали поне 1-2 минути преди да се 
започне програмирането, за да може напрежението да спадне до под 12.8V. 

• По време на програмирането чрез ключа за светлините, времето за превключване от 
изключено към включено състояние на габаритите и обратно, не трябва да бъде 
повече от 1 секунда. 
 

 
Програмиране на функцията “изпрати ме до вкъщи” 

 
1. Уверете се, че габаритите са изключени 

2. Включете на контакт, но не стартирайте двигателя 

Включете и изключете габаритите (от фабричния ключ на светлините) бързо следния 

брой пъти последователно, след което оставете габаритите изключени: 

 

7 пъти за настройка 15сек. - функцията “изпрати ме до вкъщи” е настроена на 

15сек. 

8 пъти за настройка 30сек. - функцията “изпрати ме до вкъщи” е настроена на 

30сек. 

9 пъти за настройка 60сек. - функцията “изпрати ме до вкъщи” е настроена на 

60сек. 

 

Забележка: Когато модула е активиран с 5 пъти последователно включване и 

изключване на габаритите, функцията “изпрати ме до вкъщи” е изключена (0сек).  

 

3. Изчакайте 10 секунди и изключете контакта – модулът е програмиран. 

4. След успешно програмиране на всяка от опциите на модула ще чуете 

различен по продължителност звуков сигнал. 
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