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AEGIS FIT PLUS LJUSRAMP

INNAN MONTERING
Se till att personen som installerar ljusrampen har tillräcklig kunskap för att 
montera rampen på aktuellt fordon. Innan arbetet påbörjas kontrollera att alla 
nödvändiga monteringstillbehör såsom fästen, säkringar, reläer etc. finns på 
plats vid installation.

1. Kontrollera att ljusrampen passar fordonet innan installation.
2. Kontrollera:  - Var ljusrampen ska monteras för att uppfylla kravet R65.
  - Var kablarna tillhörande ljusrampen ska dras.
3. Separera all elektronisk utrustning från kommunikationsradio/AMFM-radio.
4. För att undvika att radion störs ut, montera ljusrampen minst 80 cm från  
 radioantennen.
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KABLAGE AEGIS

ANSLUTNINGAR OCH FUNKTIONER
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Styrkablar

Strömkabel

+12V eller 24V, avsäkras.
(SE avsäkringstabell)

R65 Blinkmönster, E-godkänt
Blinkmönster 2
Blinkmönster 3

Blinkmönster 4
Bakre vänster pilfunktion
Bakre höger pilfunktion

”Take Downs” (arbetsljus)

Vänster sida ”Alley lights” (sidoljus)
Höger sida ”Alley lights” (sidoljus)
Blinkande ”Take Downs”och ”Alley lights”
Dag-/nattfunktion
Ändring av blinkmönster
Avstängning främre led-moduler
Avstängning bakre led-moduler
Programmering
Indicator Signal Out

Jord

STYRKABLARNA
Dra styrkablarna mot eventuell strömbrytarpanel eller lösa knappar (ej inkluderade)
vid t.ex. instrumentbrädan.

ECE R65 VARNINGSLÄGE
Aktivera R65 läget genom att ansluta +12 V eller 24 V till BLÅ-kabel. Detta aktiverar endast den 
yttre sektionen av ljusrampen och alla tidigare aktiverade varningslägen kommer att överskridas.
Det finns en lista på inbygda blinkmönster att välja på. 
När du är i R65 läge så kan du ansluta +12 V eller 24 V till GUL-kabel.
- En gång för att byta till nästa blinkmönster
- Snabbt tre gånger för blinkmönster 0.
NOTERA: R65 blinkmönstret har prioritet över andra blinkmönster. 
När R65 aktiveras ersätter den tidigare inkopplingar.

LÄGE 1, LÄGE 2, LÄGE 3 
Aktivera önskat läge genom att ansluta +12 V eller 24 V till BRUN-kabel (Läge 1), LILA-kabel (Läge 
2), eller RÖD-kabel (Läge 3). Detta aktiverar ljusrampen enligt blinkmönster-diagrammet. Medans 
de olika lägena är aktiva kan du ansluta +12 V eller 24 V till GUL-kabel för att byta blinkmönster.


