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A kézikönyvhöz SEG IV

Az olvasottak alkalmazása

1 A kézikönyvhöz

1.1 Az olvasottak alkalmazása

A kezelői biztonságra vonatkozó fontos információkat tartalmaz e kézikönyv.

Az SEG IV használatára vonatkozó, részletes információkat tartalmazó kézikönyv a következő honlapon megtalálható:
http://www.hella-gutmann.com/de/workshop-solutions/pruef-einstellwerkzeuge/seg-serie-
scheinwerfereinstellung/. Ezen az oldalon letöltheti a kézikönyvek és gyorsindítási útmutatók aktuális verzióit,
valamint további hasznos termékkiadványokat a választható tartozékokhoz, vagy egyéb Hella Gutmann termékekhez,
amelyek az Ön mindennapos műhelybeli munkájához segítséget nyújthatnak.

Teljesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa be különösen az első oldalakon leírt biztonsági előírásokat és a felelősség
feltételeit. Ezek kizárólag a készülékkel végzett munkálatok alatti védelmet szolgálják.

A személyi sérülés, a felszerelés károsodása és a hibás kezelés megelőzésének érdekében ajánlott, hogy a készülék
használatakor még egyszer gondosan nézzen utána az egyes műveleti lépéseknek.

A készüléket csak gépjárműtechnikus képzettséggel rendelkező személy használhatja. A kézikönyv nem tárgyalja
még egyszer az ezen képzettséghez tartozó információkat és szaktudást.

A gyártó fenntartja a kézikönyv, illetve a készülék előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát. Ezért célszerű az
esetleges változtatások ellenőrzésének az elvégzése. Továbbértékesítés vagy más formában történő továbbadás
esetén mellékelje e kézikönyvet a készülékhez.

Őrizze meg a kézikönyvet a készülék teljes élettartama alatt.

1.2 Szövegrészek jelölése

VESZÉLY
Ez a jelölés közvetlenül veszélyes helyzetekre figyelmeztet, amelyek halálos vagy súlyos
sérülésekhez vezetnek, ha azokat nem kerüli el.

FIGYELMEZTETÉS
Ez a jelölés olyan lehetséges veszélyes helyzetekre figyelmeztet, amelyek halálos vagy súlyos
sérülésekhez vezethetnek, ha azokat nem kerüli el.

VIGYÁZAT
Ez a jelölés olyan lehetséges veszélyes helyzetekre figyelmeztet, amelyek kisebb vagy könnyű
sérülésekhez vezethetnek, ha azokat nem kerüli el.

FONTOS
Mindegyik FONTOS jelöléssel ellátott szöveg a készülék vagy a környezet veszélyeztetésére hívja
fel a figyelmet. Ezért tartsa be az ott szereplő utasításokat, ill. útmutatásokat.

ÚTMUTATÁS
Az ÚTMUTATÁS jelöléssel ellátott szövegek fontos és hasznos információkat tartalmaznak.
Ezeknek a szövegeknek a figyelembevételét mindenképpen ajánljuk.

Áthúzott hulladékgyűjtő
Ez a jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

A hulladékgyűjtő alatti sáv azt jelzi, hogy a terméket 2005.08.13. után hozták-e forgalomba.
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SEG IV A kézikönyvhöz

Szövegrészek jelölése

Egyenfeszültség
Ez a jelölés egyenfeszültségre utal.

Az egyenfeszültség azt jelenti, hogy a feszültség hosszabb időszakon keresztül nem változik.

A kézikönyvben foglaltak betartása
Azt jelzi e jelölés, hogy mindig rendelkezésre kell állnia a kézikönyvnek, és azt el kell olvasni.
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Felhasználói útmutató SEG IV

Biztonsági utasítások

2 Felhasználói útmutató

2.1 Biztonsági utasítások

2.1.1 Általános biztonsági utasításokr

• Az SEG IV kizárólag gépjárműveken történő alkalmazásra készült. Az SEG IV alkalmazásához
a felhasználónak gépjárműipari műszaki tudásra van szükség, illetve előfeltétel a
járművekbeli és műhelyi veszélyforrásokra és kockázatokra vonatkozó ismeret.

• Mielőtt valaki használná a készüléket, előtte figyelmesen végig kell olvasnia az SEG IV kezelői
kézikönyvet. Továbbá a a kezelői kézikönyv a mellékelt HGS-adathordozón is megtalálható.

• Érvényes a kézikönyv valamennyi, az egyes fejezetekben szereplő biztonsági utasítása. Ezen
túlmenően figyelembe kell venni a következő utasításokat és biztonsági tudnivalókat is.

• Ezenkívül érvényesek az iparszakmai felügyeletek, a szakmai szervezetek, a járműgyártók
előírásai, környezetvédelmi előírások, valamint mindazok a törvények, rendeletek és
magatartási szabályok, amelyeket egy műhelynek be kell tartania.

2.1.2 Az SEG IV biztonsági utasításai

Az SEG IV hibás kezelésének és a kezelő ebből adódó sérüléseinek, valamint a készülék
tönkremenetelének elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

• Óvja a készüléket a forró alkatrészektől.

• Óvja a készüléket a forgó alkatrészektől.

• Óvja a készüléket a hosszabb ideig tartó napsugárzástól.

• A készüléket óvja folyadékoktól, például víztől, olajtól és benzintől. Az SEG IV nem vízálló.

• Óvja a készüléket az erős ütésektől és a leeséstől.

• Ne nyissa fel a készüléket. A készüléket csak a Hella Gutmann által feljogosított szakemberek
nyithatják fel. Ha a védőpecsét sérült, vagy ha nem megengedett beavatkozást végeznek a
készüléken, megszűnik a jótállás és a szavatosság.

• A készülék üzemzavara esetén azonnal értesítse a Hella Gutmann céget vagy annak egyik
kereskedelmi partnerét.

• A megkarcolódott Fresnel-lencsét cseréltesse ki.

• A vizsgálóképernyőn lévő képet a szennyeződés és a karcok ronthatják. A lencsét csak puha
ronggyal vagy ablaktisztítóval tisztítsa.

• A lézernézőke 9 voltos akkumulátorblokkját (típus: 9 V) rendszeresen időközönként
ellenőrizze kifolyás/szulfátosodás szempontjából.

• A károsodott védőablakokat a következő használat előtt cseréltesse ki.
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SEG IV Felhasználói útmutató

Biztonsági utasítások

2.1.3 A magas- és a hálózati feszültségre vonatkozó biztonsági utasítások

Az elektromos készülékekben nagyon magas feszültségek keletkeznek. A pl. nyestharapás által
károsodott alkatrészeken keletkezett feszültségátütés vagy a feszültségvezető alkatrészek
megérintése áramütést okozhat. A járműben fellépő nagyfeszültség és a házi hálózatban fellépő
hálózati feszültség figyelmetlenség esetén súlyos vagy halálhoz vezető sérüléseket okozhat. Ezért
tartsa be a következőket:

• Csak földelt védőérintkezővel rendelkező tápvezetékeket használjon.

• Csak bevizsgált vagy mellékelt hálózati csatlakozókábelt használjon.

• Csak eredeti kábelt használjon.

• Rendszeresen ellenőrizze a kábelek és a tápegységek épségét.

• Bekapcsolt gyújtás mellett végzett munkák során ne érintse meg a feszültségvezető
alkatrészeket.

2.1.4 Sérülésveszélyre vonatkozó biztonsági utasítások

A járművön végzett munka közben sérülésveszélyt jelentenek a forgó alkatrészek és a jármű
elgurulása. Ezért tartsa be a következőket:

• A járművet biztosítsa elgurulás ellen.

• Az automata sebességváltós járműveket ezen felül állítsa parkolóállásba.

• A start-stop rendszert kapcsolja le, nehogy véletlenül beinduljon a motor.

• A készüléket csak akkor csatlakoztassa a járműhöz, ha a motor ki van kapcsolva.

• Működő motor esetén ne nyúljon hozzá a forgó alkatrészekhez.

• Vezetékeket ne fektessen forgó alkatrészek közelébe.

• Ellenőrizze a nagyfeszültséget vezető alkatrészek épségét.

2.1.5 Lézerre vonatkozó biztonsági utasítások

A lézerrel végzett munka során sérülésveszély áll fenn a szem elvakítása miatt. Ezért tartsa be a
következőket:

• A lézert csak a felhelyezett védőablakokhoz csatlakoztatva használja. (SEG IV SE)

• A meghibásodott védőablakokat azonnal cserélje ki. (SEG IV SE)

• Ne irányítsa a lézersugarat személyekre, ajtókra vagy ablakokra.

• Soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba.

• Gondoskodjon a helyiség megfelelő megvilágításáról.

• Kerülje a buktatókat.

• Biztosítsa a mechanikus alkatrészeket leesés/kioldódás ellen.
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A készülék ismertetése SEG IV

Szállítási terjedelem

3 A készülék ismertetése
3.1 Szállítási terjedelem

MMeennnnyyiisséégg MMeeggnneevveezzééss

1 SEG IV (3. gumigörgő nélkül)

(Ábra. 8PA 007 732-321)

1 3. gumigörgő (fel kell szerelni)

2 Biztosítógyűrű (a 3. gumigörgő
felszereléséhez)

3 Alátéttárcsa (a 3. gumigörgő
felszereléséhez)

1 HGS adathordozó (kezelési
útmutatót is tertalmaz)

3.1.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése
A szállítási terjedelmet átvételkor, ill. közvetlenül azt követően ellenőrizni kell, hogy az esetleges sérülésekért azonnal
reklamálni lehessen.

A szállítási terjedelmet a következő módon kell ellenőrizni:

1. Nyissa fel a csomagot, és a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizze annak teljességét.

Ha kívül szállítási sérülések láthatók, akkor a kézbesítő jelenlétében nyissa fel a szállított csomagot, és ellenőrizze
az SEG IV készüléket, nincs-e rajta rejtett sérülés. A szállított csomag minden szállítási sérülését és az SEG IV
sérüléseit vetesse fel kárfelvételi jegyzőkönyvbe a kézbesítővel.
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SEG IV A készülék ismertetése

Rendeltetésszerű használat

2. Vegye ki az SEG IV készüléket a csomagolásból.

VIGYÁZAT

Az SEG IV készülékben vagy készüléken lévő laza alkatrészek miatti rövidzárlat veszélye

Ha felmerül a gyanú, hogy kilazult alkatrészek vannak az SEG IV készülékben vagy készüléken,
az SEG IV készüléket soha ne helyezze üzembe.

Azonnal értesítse Hella Gutmann kereskedelmi partnerét vagy a Hella Gutmann műszaki
ügyfélszolgálatát.

3. Ellenőrizze az SEG IV készüléket esetleges mechanikus sérülés szempontjából.

3.2 Rendeltetésszerű használat
Az SEG IV egy mobil készülék, az összes modern jármű fényszórórendszerének vizsgálatához.

Az SEG IV modern vizsgáló képernyővel van felszerelve. Ezzel precízen tesztelhető a halogén, a Xenon és a LED-es
fényszórórendszerek összes fényelosztása, például a tompított, a távfényszóró és a ködfényszóró, valamint a
függőleges sötét-világos határ. A vizsgálati képernyő finom függőleges skálázása lehetővé teszi az értékek +/– 0,1 °
pontosságú leolvasását.
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Felszerelés SEG IV

Gumigörgő felszerelése

4 Felszerelés
4.1 Gumigörgő felszerelése
Az SEG IV a 3. gumigörgőig előzetesen fel van szerelve a készüléklábra. A gumigörgőhöz a szállítmány 3 alátétet és 2
biztosítógyűrűt tartalmaz.

A 3. gumigörgőnek a készüléklábra történő felszereléséhez a következők szerint járjon el:

1. Toljon a tengelyre egy alátétet a biztosítógyűrűig.

2. Tolja a gumigörgőt a tengelyre az alátétig.

3. Tolja a két másik alátétet a tengelyre.

4. Biztosítsa a gumigörgőt a 2. biztosítógyűrűvel.
Ekkor a 3. gumigörgő fel van szerelve az SEG IV-re.
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SEG IV Üzembe helyezési felhasználói kézikönyv

Az SEG IV felhasználói kézikönyvének előhívása

5 Üzembe helyezési felhasználói kézikönyv
Ez a fejezet ismerteti, hogyan hívható elő a felhasználói kézikönyv a HGS-adathordozón keresztül.

5.1 Az SEG IV felhasználói kézikönyvének előhívása
Az SEG IV felhasználói kézikönyvét a következőképpen hívhatja fel a készülékkel szállított HGS-adathordozóról:

1. Kapcsolja be a PC-t.

2. A készülékkel szállított HGS-adathordozót dugja be a PC USB-csatlakozójába.

3. Nyissa meg a behelyezett HGS-adathordozó USB-meghajtóját.

4. Kettős kattintással nyissa meg a >Start.exe< alkalmazást.

5. Kattintson az >Instructions and Manuals< pontra.

6. A Nyelv alatt nyissa meg a listát a segítségével.

7. Válassza ki a kívánt nyelvet.

8. Nyissa meg a listát a Felhasználói kézikönyv alatt a gombbal.

9. Válassza ki az >SEG IV< pontot.

10. A >Megnyitás< lehetőséggel hívja elő a felhasználói kézikönyvet.

Megjelenik a kiválasztott PDF-fájl.
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Alkatrészek megnevezése SEG IV

Az SEG IV felhasználói kézikönyvének előhívása

6 Alkatrészek megnevezése
Típus: 8PA 007 732-301; -311;
-321; -501
Típusjóváhagyás TPN100139420

SEG IV gumigörgőkkel, lézeres
nézőkével, digitális fénymérő
berendezéssel, lézeres
pozicionálássegítővel és
exzentertengellyel.

1. Oszlop

2. Nézőketartó

3. Szélessávú vagy lézeres nézőke
szorítócsavarral

4. Skálakerék

5. Fotoelektromos fénymérő
berendezés kapcsolója

6. Diagnosztikai tükör állítókerékkel

7. Fresnel-lencse

8. Működtetőkar az optikaház felfelé
és lefelé mozgatásához

9. Készülékláb gumigörgőkkel, a
megfelelő felállítási helyeken
történő alkalmazáshoz

10. Oszlopreteszelés forgatógombja

11. Vízszintes igazítás állítókarja (csak
ennél: 8PA 007 732-311; -321;
-501)

12. Tengelyreteszelő csavar a
vízszintes igazítás tartós
reteszeléséhez (csak ennél: 8PA
007 732-311; -321; -501)

13. Tengelyreteszelő csavar a
vízszintes igazítás tartós
reteszeléséhez (csak ennél: 8PA
007 732-311; -321; -501)

14. Vízszintes igazítás vízmértéke
(csak ennél: 8PA 007 732-311;
-321; -501)

Oldalsó nyílások az oszlopvezető
csúszóelemeinek utánállításához egy
SW6 méretű hatlapú kulccsal.

Az oszlopvezető csúszóelemein
rendszeres időközönként végezzen
utánállítást.

Ábra.: 8PA 007 732-311

FONTOS

A vizsgálóképernyőn lévő ábra negatív befolyásolása

Karcos Fresnel-lencse cseréje (lásd Alkatrészek)

A Fresnel-lencsét csak puha ronggyal vagy ablaktisztítóval
tisztítsa.
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SEG IV Vizsgálati felület

Sík felállítási felület az SEG IV DLLX és SE számára

7 Vizsgálati felület
7.1 Sík felállítási felület az SEG IV DLLX és SE számára

ÚTMUTATÁS
• A felállítási felületek jellege és állapota döntő fontosságú a fényszóró helyes beállításához.

• Az SEG IV készülék felállítási felületei és a jármű meg kell feleljen a nemzeti jogszabályoknak.

• Ha az SEG IV készülék felállítási felületei és jármű dőlés szempontjából eltérő egymástól,
akkor a magasságállítással állítsa egy síkba az SEG IV hosszanti tengelyét és a jármű
hosszanti tengelyét.

• Az SEG IV függőleges és vízszintes beállítását mindig keresztvonalas lézer segítségével
végezzük. Ennek pontossága meg kell feleljen a 0,2 mm/m értéknek.
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Vizsgálati felület SEG IV

Sík felállítási felület az SEG IV DLLX és SE számára

Az alábbiakban ismertetett szintezési lehetőség tiszta készülékműködést feltételez.

A felállítási felület nullpontkiegyenlítését mindig lézerrel kell elvégezni.

Ahhoz, hogy az SEG 007 732-
331/-321 készülékkel el
lehessen végezni a fényszórók
pontos beállítását, az alábbiak
szerint járjon el:

1. Lazítsa meg mindkét
tengelyreteszelő csavart
(11).

2. A kézi karral igazítsa be
középre az SEG
optikaházának
libellabuborékját.

3. A finomigazítás után a
tengelyreteszelő csavarokat
egy SW5 méretű hatlapú
kulccsal újra szorítsa meg.

A sík felállítási felületen (lásd
StVZO, 29.§) végzett mérésekhez
biztosítsa, hogy a nulljelölés
reteszelve legyen. Ehhez
ellenőrizze le a kézi kart.

ÚTMUTATÁS

Az SEG felállítási felület kiegyenlíthető

Nullhelyzet:
1. Lazítsa meg a tengelyreteszelés imbuszcsavarjait.

2. Állítsa a kézi kart középállásba.

3. Vízmértékkel ellenőrizze le a nullhelyzetet (a libellabuborék középre legyen igazítva).

4. Az imbuszcsavarokat egy SW5 méretű hatlapú kulccsal újra szorítsa meg.
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SEG IV Vizsgálati felület

Helyhez kötött SEG IV felállítási felülete

7.2 Helyhez kötött SEG IV felállítási felülete

VIGYÁZAT
• Az alap meg kell feleljen az Eurocode 2 / DIN EN 1992, valamint a beton C20/25

nyomószilárdsági osztály követelményeinek.

• A sínrendszer körül lévő területet veszélyzónaként (botlásveszély) kell megjelölni (DIN 4844-
1). Ezt a munkahelyre vonatkozó kockázatelemzésnél figyelembe kell venni.

1. ábra:

1 Magasságkülönbség max. 1 mm

2. ábra:

2 Hézagolótárcsa

3 Sínütköző, oldalsó eltolás nélkül

4 Hengerelt profil, legfeljebb 1 mm

• Az SEG V helyhez kötött felszerelésre is alkalmas.

• A vezetősíneket a padlóra kell szerelni.

• Sínes készülékként történő alkalmazás esetén minden egyes SEG IV számára egy vezetősínkészletet kell
megrendelni (rendelési sz.: 9XS 861 736-001). A felszereléskor a vezetősín fúrósablonként szolgál.

Ezen felül létezik egy szintezhető sínrendszer is (rendelési sz.: 9XS 861 736-021) és egy görgőkészlet (rendelési
sz. 9XS 862 004-021).

Ahhoz, hogy a fényszórókat ellenőrizni lehessen és be lehessen állítani, a vezetősínek elhelyezésekor vegye
figyelembe a következőket:

• A jármű felállítási felülete és az SEG IV vezetősín szintje mindkét kiterjedési irányban párhuzamosan kell, hogy
feküdjön.

• A görgők haladási felületének magasságkülönbsége meg kell feleljen a jogszabályi előírásoknak.
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Vizsgálati felület SEG IV

Helyhez kötött SEG IV felállítási felülete

• A vezetősíneknek (rendelési sz.: 9XS 861 736-001) teljes felületükön fel kell feküdni, hogy ne tudjanak
elgörbülni.

• A vezetősíneket párban, a jármű hossztengelyére 90°-ban kell elhelyezni. Kerülni kell az összeütköző sínek
oldalirányú elmozdulását (2. ábra).
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SEG IV A beállítókészülék felállítása és beigazítása a jármű előtt

A jármű előkészítése

8 A beállítókészülék felállítása és beigazítása a jármű
előtt

8.1 A jármű előkészítése

ÚTMUTATÁS

Tartsa be a nemzeti előírásokat!

Vegye figyelembe a járműgyártó adatait.

Az abroncsoknak az előírt
levegőnyomással kell
rendelkezniük! Terhelje a
járművet az alábbiak szerint:

• Terhelési állapot:

A gépjárműveket ne terhelje.

Egynyomvonalú és
többnyomvonalú
gépjárművek csak egy
fényszóróval, a vezetőülést
terhelje meg egy személlyel/
75 kg.

A megadott terhelésektől
csak akkor szabad eltérni, ha
tudjuk, hogy kell kiválasztani
a tényleges terheléshez a
beállítási méretet, hogy az
előírt terhelésnél a fénycsóva
előírt dőlése létrejöjjön.

• A tgk-kat és egyéb
többnyomvonalú járműveket
nem szabad terhelni (önsúly
a német StVZO 3. szakasz
42.§ szerint).

• Az egynyomvonalú járműveket, valamint az egytengelyes vontató- vagy munkagépeket (üléses kocsival vagy
utánfutóval) a vezetőülésen egy személlyel / 75 kg-mal kell terhelni.

• Hidraulikus vagy légrugózásnál a motort közepes fordulatszámmal járassa, hogy a jármű magassága már ne
változzon.

• Ha a fényszórók automatikus korrekciója, ill. fokozatmentes vagy többfokozatú állítóberendezés áll
rendelkezésre, akkor vegye figyelembe a járműgyártó adatait.
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A beállítókészülék felállítása és beigazítása a jármű előtt SEG IV

Felállítás

8.2 Felállítás

1. Állítsa a beállítókészüléket a
vizsgálandó fényszóró elé.

2. Rögzítse le az optikaházat a
fényszóró közepére (eltérés
magasságban és
oldalirányban max. 3 cm).

3. Pozicionálássegítővel
felszerelt készülékek esetén
lásd a 3. ábrát (az optikaház
első élétől a fényszóróig
mért távolság 30—70 cm).

Az optikaház beigazítása a
járműhöz (szélessávú vagy
lézeres nézőkével)

• A görgős lábbal felszerelt
készüléket minden egyes
ellenőrizendő fényszóróhoz
egyenként kell beigazítani.

• A sínen lévő készülékeket járművenként csak egyszer kell beigazítani.

1. Lazítsa ki az oszlopreteszelést.

2. Úgy állítsa be a szélessávú nézőkével felszerelt optikaházat, hogy a nézőke két azonos magasságban lévő
vonala szimmetrikusan érintse a jármű hossztengelyén lévő pontokat (3. ábra).

3. Szorítsa meg az oszlopreteszelés anélkül, hogy elállítaná a beigazítást.

A szélessávú nézőke magasságállítása
1. A járművön a megcélzott pontoknak jóval a nézőke magassága alatt kell lenni.

2. A forgatógomb meglazítása után (balra forgatás) a nézőketartó magassága az oszlopon állítható. Ha használt
járműveknél vagy kisbuszoknál egyedi esetben erősen meghajtott az első rész, ami megnehezíti a beigazítást,
akkor forrasztással vagy más megfelelő tárgyakkal át kell vinni a fényszóró közepét a padlóra, és a nézőkével
be kell fogni (4. ábra).

Az SEG IV lézernézőkéje lehetőséget kínál, hogy nemcsak az SEG IV készüléket, hanem a fényszórókat is egy
vonallézer alapján beigazítsuk. A létrehozott fénysugárral meghatározható 2 párhuzamos, a jármű elején található
pont. Ha a szükséges áramellátás (9 voltos elem, 9V) nem áll rendelkezésre, akkor másik megoldásként az optikai
nézőkeberendezés (fekete vonal a nézőke jobb oldali területén) is használható.
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SEG IV Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása

Felállítás

9 Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása
ÚTMUTATÁS

Az SEG IV készülékkel az összes fényszórórendszer ellenőrizhető, a DE-, FF-, LED- és Xenon-
fényszórók is. A vizsgálóképernyőn látható derékszög megfelel a vizsgálófelület méretének,
amelyet a járműfényszórók beállítására vonatkozó irányelvek kötelezőként előírnak. A
fényszórókat a járművön a beállítás után úgy kell rögzíteni, hogy ne következhessen be véletlen
elállítás. A jármű rugózásán végzett javítás után mindig le kell ellenőrizni a fényszóró-beállítást.Ez
fényszóróizzó cseréje után is ajánlott.

A terhelési állapottól függően változó karosszéria- vagy fényszóródőlés automatikus kiegyenlítésével felszerelt
járműveknél figyelembe kell venni a járműgyártó előírásait.

A fényszórók beállításához azoknál a járműveknél, amelyeknél a fényszórók kézzel állíthatók, az állítóberendezésnek
az alaphelyzet előírt reteszelési állásában kell lennie.

A csak 2 állással rendelkező állítóberendezéssel felszerelt fényszóróknál, amelyeknél a reteszelési állások nincsenek
külön megjelölve, az alábbiak szerint járjon el:

• Ha a fénysugár növekvő terhelésnél emelkedik, akkor az állítóberendezésnek abban a végállásában végezze el a
beállítást, amelynél a fénysugár a legmagasabban helyezkedik el.

• Ha a fénysugár növekvő terhelésnél süllyed, akkor az állítóberendezésnek abban a végállásában végezze el a
beállítást, amelynél a fénysugár a legalacsonyabban helyezkedik el.

e = méret cm-ben, hogy a világos-sötét határnak 10 m távolságra kell lebillentve lennie.

H = a fényszóró közepének magassága az állítási felület felett, cm-ben.

h = a vizsgálati felület választóvonalának magassága az állítási felület felett, cm-ben.

Skálakerék

A különböző járműtípusoknál a sötét-világos határ eltérő dőlései
%-ban vannak előírva (lásd Beállítási táblázat). A sötét-világos határ
dőlésének % értéke x 10 egyenlő az „e” mérettel.

Vegye figyelembe a járműgyártó adatait.
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Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása SEG IV

Jogszabályi előírások

9.1 Jogszabályi előírások

Járműkategória Fényszóró „e” beállítási mérete
Gépjárművek a következő szerint

1. és 2. sz. — [%]

3. és 4. sz. — [cm]

Tűrések****
Gépjárművek a következő
szerint

1. és 2. sz. — [%]

3. és 4. sz. — [cm]

engedélyezett eltérés a
fényszóró beállítási méretétől

Tompított- és
távolsági
fényszóró

Ködfényszóró fel-
felé

lefelé balra jobbra

1 Gépjárművek, amelyek fényszórója az
EC/ECE szerint jóvá van hagyva ³

a járművön
megadott

beállítási méret
²

a járművön
megadott

beállítási méret ²

Tűrések, mint a 2. sz. alatt

2 Egyéb gépjárművek - A fényszóró
közepének magassága (H) ≤ 140 cm a
felállítási felület felett

a) Szgk - Szgk-kombi ³ 1,2 2,0

0,5 0,5 0,5***

b) Szintszabályozott rugózással vagy a
fénysugár automatikus
dőléskiegyenlítésével felszerelt
gépjárművek

c) Többtengelyes vontató- és
munkagépek

d) egynyomvonalú gépjárművek és
többnyomvonalú gépjárművek 1
fényszóróval

e) Tgk elöl lévő rakfelülettel

1,0 2,0

f) Tgk hátul lévő
rakfelülettel

g) Nyerges vontatók

h) Autóbuszok

kivéve a 2c sz.
szerinti
gépjármű

3,0 4,0 1,0 0,5

3 Egyéb gépjárművek - A fényszóró
közepének magassága (H) > 140 cm a
felállítási felület felett (a 3.
mellékletben lévő táblázat figyelmbe
vételével). A ≤40 km/h gépjárművekre
is vonatkozik

H/3* H/3+7*

10 5 5***

4 Egytengelyű vontató- vagy
munkagépek

2xN** 20
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SEG IV Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása

Jogszabályi előírások

² Az ENSZ-ECE jogszabály 48, 53, ill. 86. sz. beállíátsi előírásai vannak érvényben. Az ENSZ ECE szerinti B és F3
osztály ködfényszórói esetén (amelyek fényárama ≤2000 Lumen). Ha a járművön nincs megadva beállítási méret,
akkor a következő érvényes: A felső határérték 1,0 %, alsó határértékre vonatkozóan nincs követelmény.

³ A <2,5 m tengelytávú járművek esetén érvényes: Az ellenőrzést úgy végezze, hogy egy személlyel legyen terhelve
a vezetőülés, vagy az ellenőrzést a 0,3 hozzáadandó korrekciós érték alkalmazásával a járműre vonatkozó beállítási
méretre végezze (példa: A járművön az 1,2 beállítási méret esetén a 0,3 korrekciója oda vezet, hogy a +/- 0,5
tűréseket az 1,5 értékre kell alkalmazni).

* lásd a 3. mellékletben lévő táblázatot

** N [cm] méret, amennyivel a fénysugár közepe 5 m távolságban legyen elbillentve

*** ködfényszóróra nem vonatkozik

**** a mérési bizonytalanságok figyelembe vétele nélkül a 7. melléklet szerint, az SEG IV esetén
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Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása SEG IV

Jogszabályi előírások

a) Szimmetrikus tompítottfényű fényszórók

Tompított fényszóró

Távfényszóró

1. Az SEG IV készüléket igazítsa be a következő fejezetben leírtak
szerint: A jármű előkészítése (Oldal 17).

2. Állítsa be a skálagombot a járműgyártó adatai vagy a beállítási
táblázat szerint.

3. Kapcsolja be a tompított világítást.

A sötét-világos határnak vízszintesen kell végighaladnia a képernyő
teljes szélességén a választóvonal mentén.

4. Szükség esetén végezze el a tompított világítás finomállítását a
beállítócsavarokkal.

5. Kapcsolja be a távfényt.

A távfény fénycsóvája közepének a középső jelen kell feküdnie.

6. Szükség esetén végezze el a távfény finomállítását a
beállítócsavarokkal.

7. A távolsági és a tompított fényszóró közös beállításakor ismét
ellenőrizze le a tompított világítást.

b) Aszimmetrikus tompítottfényű fényszórók

Tompított fényszóró

Bi-xenon tompított fényszóró

1. Az SEG IV készüléket igazítsa be a következő fejezetben leírtak
szerint: A jármű előkészítése (Oldal 17).

2. Állítsa be a skálagombot a járműgyártó adatai vagy a beállítási
táblázat szerint.

3. Kapcsolja be a tompított világítást.

Az aszimmetrikus tompított fényű fényszóróknál a sötét-világos
határnak érintenie kell a vizsgálati felület válaszvonalát. A sötét-
világos határ bal és jobb oldali emelkedő része közötti töréspontnak a
függőlegesen, a középső jelen (felső kereszt) át kell haladnia. A
fénycsóva világos magja ekkor attól a függőlegestől jobbra
helyezkedik el, amely a központi jelen keresztül halad.

A töréspont könnyebb meghatározásához felváltva takarja le
néhányszor, majd takarja ki a bal oldali fényszórófelet (menetirányba
nézve).

4. Ellenőrizze újra a tompított fényt.

Távfény: A tompított fény sötét-világos határának előírásszerű beállítása után a távfény fénycsóvája
közepének a központi jelen (felső kereszt) kell feküdnie.

c) Ködfényszóró

Ködfényszóró 1. Az SEG IV készüléket igazítsa be a következő fejezetben leírtak
szerint: A jármű előkészítése (Oldal 17).

2. Állítsa be a skálagombot a járműgyártó adatai vagy a beállítási
táblázat szerint.

3. Kapcsolja be a ködfényszórót.

A sötét-világos határnak vízszintesen kell végighaladnia a képernyő
teljes szélességén a választóvonal mentén.

22



SEG IV Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása

Jogszabályi előírások

4. Szükség esetén végezze el a ködlámpa finomállítását a
beállítócsavarokkal.

d) Külön fényszóró a távfénynek (pl. kiegészítő távfényszóró)

Távfényszóró 1. Az SEG IV készüléket igazítsa be a következő fejezetben leírtak
szerint: A jármű előkészítése (Oldal 17).

2. Állítsa be a skálagombot a járműgyártó adatai vagy a beállítási
táblázat szerint.

3. Kapcsolja be a távfényt.

A távfény fénycsóvája közepének a középső jelen kell feküdnie.

4. Szükség esetén végezze el a távfény finomállítását a
beállítócsavarokkal.

Különálló távfénymodulok esetén, pl. bi-xenon fényszórókkal kombináltan végezzen finomigazítást a
távfényen a járműgyártó adatai alapján, mivel ebben az esetben különböző lehetőségek adódhatnak.

ÚTMUTATÁS

Az SEG IV újszerű vizsgáló képernyővel van felszerelve. Ezzel speciális távfényasszisztens-
rendszerrel felszerelt járművek is ellenőrizhetők és beállíthatók. A helyes fényszóró-beállításhoz
vegye figyelembe a járműgyártó adatait. A vizsgálóképernyőnek fokbeosztású skálája van.
Néhány járműnél a leolvasott értéket szögpercben vagy százalékban kell beírni a diagnosztikai
készülékbe. Ezekre az esetekre rendelkezünk átszámítási táblázattal (lásd lent).
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Fényszóró ellenőrzése, ill. beállítása SEG IV

Jogszabályi előírások

+/- Fok Százalék Szögperc +/- Fok Százalék Szögperc

0,1 0,17 6 2,6 4,54 156

0,2 0,34 12 2,7 4,71 162

0,3 0,52 18 2,8 4,89 168

0,4 0,69 24 2,9 5,06 174

0,5 0,86 30 3,0 5,24 180

0,6 1,04 36 3,1 5,41 186

0,7 1,22 42 3,2 5,59 192

0,8 1,39 48 3,3 5,76 198

0,9 1,57 54 3,4 5,94 204

1,0 1,74 60 3,5 6,11 210

1,1 1,92 66 3,6 6,29 216

1,2 2,09 72 3,7 6,46 222

1,3 2,26 78 3,8 6,64 228

1,4 2,44 84 3,9 6,81 234

1,5 2,61 90 4,0 6,99 240

1,6 2,79 96 4,1 7,16 246

1,7 2,96 102 4,2 7,34 252

1,8 3,14 108 4,3 7,51 258

1,9 3,31 114 4,4 7,69 264

2,0 3,49 120 4,5 7,87 270

2,1 3,66 126 4,6 8,04 276

2,2 3,84 132 4,7 8,22 282

2,3 4,01 138 4,8 8,39 288

2,4 4,19 144 4,9 8,57 294

2,5 4,36 150 5,0 8,74 300
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SEG IV Fénymérő berendezés és pozicionálássegítő alkalmazása

Fotoelektromos fénymérő berendezés

10 Fénymérő berendezés és pozicionálássegítő
alkalmazása

10.1 Fotoelektromos fénymérő berendezés

A fotoelektromos fénymérő berendezéssel a fényszóró-beállítás után leellenőrizhető, hogy a tompított/távolsági
fényszóró legmagasabb megengedett fényerejét túllépték-e és a távolsági fényszóró minimális fényerejét elérték-e.

ÚTMUTATÁS

A fényértékek ellenőrzése előtt végezzen szemrevételező ellenőrzést a fényszórókon.

1. Állítsa be a skálagombot a beállítási táblázat szerint.

2. Nyomja meg a fénymérő berendezés jobb oldali gombját.

3. Olvassa le az értéket.

Tompított fényszóró: Távfényszóró:

Irányadó értékek:

• Főfényszóró ≤1,2 lux

Irányadó értékek:

• 48—240 lux a halogén vagy főfényszórók esetén

• 70—180 lux a xenon főfényszórók esetén

A több integrált fénymodullal rendelkező kombinált fényszórók fényértékeit a gyártói adatok szerinti eltérő
beállítási lehetőségek alapján értékelje ki.
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Fénymérő berendezés és pozicionálássegítő alkalmazása SEG IV

Pozicionálássegítő

10.2 Pozicionálássegítő

A lézer bekapcsolása

Lézer tápellátása: kereskedelemben kapható 9 voltos elem (a szállítmány nem tartalmazza).

1. A skálagombot forgassa el
annyira, hogy a lézerpont a
Fresnel-lencse közepén
világítson.

2. Nyomja meg a bal oldali gombot.

A lézer kb. 15 másodpercre
bekapcsol.

3. Igazítsa be az optikaházat úgy,
hogy az a fényszóróüvegen
látható piros lézerpontot
képezzen le a fényszóró
közepére. Víztiszta
takarólencsék esetén az izzót
közvetlenül vegye szemügyre.

Néhány fényszóróüvegen a
lézerpont nem egyértelműen jön
létre. Ebben az esetben a
lézerpont pl. kézzel láthatóvá
tehető a fényszóróüveg előtt.

A lézerpont magassága az SEG
IV fényszóró melletti eltolásával
is meghatározható.

4. Többfényszórós rendszerek
esetén a lézerpontot igazítsa be
az ellenőrzini kívánt rendszerre.
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SEG IV Utasítás

A fényszóró a felállítási felület felett 140 cm-nél magasabban fekszik

11 Utasítás
11.1 A fényszóró a felállítási felület felett 140 cm-nél

magasabban fekszik

ÚTMUTATÁS

Tartsa be a nemzeti előírásokat!

A fényszórók beállításához, az alábbiak szerint járjon el:

1. Állítsa a járművet sík felületre (nem kell vízszintesnek lennie) 10 m távolságra egy függőleges, világos faltól.

2. Rajzolja fel a vizsgálófalra az alábbi vonalakat:

• A vonal:
Hosszabbítsa meg a jármű hossztengelyét a vizsgálófalig és jelölje meg egy függőleges vonallal.

• :B és C vonal
Mérje ki a fényszóró X távolságát (a fényszóró közepétől a fényszóró közepéig) a járművön és rajzolja be a
méretet az A vonallal párhuzamosan.

• H vonal:
Mérje ki a fényszóró közepe és a felállítási felület közötti távolságot, és rajzolja fel a vizsgálófalra a felállítási
felülettel párhuzamosan.

• D vonal:
Rajzolja be a H vonal alatt „e” távolságra. Főfényszóróknál „e” = H/3 cm, mellékfényszóróknál „e” = H/3 + 7 cm

Állítsa be a fényszórót az alábbiak szerint:
1. Takarja le a jobb oldali fényszórót.

2. Igazítsa be függőlegesen a bal oldali fényszórót.

A világos-sötét határ vízszintes részének érintenie kell a D vonalat.

3. Igazítsa be vízszintesen a bal oldali fényszórót.

A világos-sötét határ vízszintes és emelkedő része közötti törésnek a B vonalon kell feküdnie.

4. Takarja le a bal oldali fényszórót.

5. Igazítsa be függőlegesen a jobb oldali fényszórót.

A világos-sötét határ vízszintes részének érintenie kell a D vonalat.

6. Igazítsa be vízszintesen a jobb oldali fényszórót.

A világos-sötét határ vízszintes és emelkedő része közötti törésnek a C vonalon kell feküdnie.
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Utasítás SEG IV

A fényszóró a felállítási felület felett 140 cm-nél magasabban fekszik

Beállítási méretek, ha a tompított és távfényszóró magassága 140 cm feletti

H [m] E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m

h [m] tűréssel h [m] tűréssel h [m] tűréssel

hmax hmin hmax hmin hmax hmin

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11
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SEG IV Utasítás

A beállítókészülék ellenőrzése

11.2 A beállítókészülék ellenőrzése
A beállítókészülékek kiszállítása beigazítva történik. A műhelyi használat közben előfordulhat, hogy szakszerűtlen
kezelés (pl. a készülék felborul) következményeként a készülék elállítódik. Ezért javasoljuk, hogy a használat
gyakoriságától függően a készüléket rendszeres időközönként ellenőriztesse.
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Általános információk SEG IV

Gondozás és karbantartás

12 Általános információk

12.1 Gondozás és karbantartás

Az SEG IV készülékkel gondosan kell bánni. Ezért tartsa be a következőket:

• Az SEG IV készüléket rendszeresen tisztítsa meg nem agresszív tisztítószerrel.

• A tisztítást a kereskedelemben kapható szokásos enyhe háztartási tisztítószerekkel és nedves kendővel lehet
végezni.

• A sérült kábelt/tartozékokat azonnal ki kell cserélni.

• Csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
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SEG IV Általános információk

Alkatrészek

12.2 Alkatrészek

KKaarrbbaannttaarrttáássii eesszzkköözzöökk ééss ttaarrttoozzéékkookk RReenndd.. NNrr..

Befogómancs (a nézőkevezető csőhöz) 9XD 181 854-001

Nézőketartó forgatható gombja 9SG 855 498-001

Nézőkekar burkolata 9XS 861 061-001

Oldalrész (2 darab), nézőkéhez 9XS 861 065-001

Vezetőcső, nézőkéhez 9XS 861 113-001

Befogóköröm fogantyúrésze 9SG 126 786-001

Nézőkekar 9XS 861 436-001

Szélessávú nézőke, menetes (SEG IV DL) 8PV 861 112-021

Lézeres nézőke (SEG IV DLLX) 8PV 861 112-011

Hibrid nézőke SEG IV SE 8PV 861 112-031

Védőlapok, hibrid nézőke 9EV 857 067-031

Védőablak (a Fresnel-lencse mögött) 9EV 857 067-011

Fresnel-lencse 9EL 857 597-001

Oszlopreteszelés kioldója 9XS 861 009-001

Működtetőkar (optikadoboz) 9ST 861 074-001

Terelőtükör forgatható gombja 9XS 861 032-001

Skálakerék 9SG 861 025-011

Zöld burkolat, terelőtükörrel és rögzítőeszközökkel 9XS 861 127-061

Piros burkolat, terelőtükörrel és rögzítőeszközökkel 9XS 861 127-051

Fényerősségmérő kijelzője 8PL 863 005-001

Kémlelőablak (optikadoboz, felül) 9EV 861 038-001

A Fresnel-lencse és a védőablak tartója 9FH 861 011-001

Takaródugó (az optikadobozban lévő csavarokhoz, 6 darab) 9HV 855 522-001

NYÁK lap 9MK 170 228-001

Behúzórugó (a befogóelem működéséhez) 9KD 857 587-001

Csúszóelemek (oszlopvezető) 9XD 861 016-001

Nyomórugó (a vizsgálóképernyő állításához, 2 darab) 9KD 858 172-001

Befogóelem (az optikadoboz reteszelése az oszlopon) 9XD 861 861-001

Hosszirányú libella (DLLX és SE esetén az optikadobozban) 9XS 858 109-001

Optikadoboz, komplett 9XS 861 152-021

Optikadoboz (SEG IV DLLX, zöld burkolat nélkül) 9XS 860 839-021

Fogantyúelem (készlet) 9GH 181 713-801

Vizsálóbetét-csoport (vizsgálóképernyő a teljes állítási mechanikával) 9XS 861 171-011

Befogólemez vezetőtengelye 9XS 861 173-001

31



Általános információk SEG IV

Hulladékkezelés

KKaarrbbaannttaarrttáássii eesszzkköözzöökk ééss ttaarrttoozzéékkookk RReenndd.. NNrr..

Vezetőtengely befogótárcsája 9XS 861 250-001

Kapcsoló (fényerősségmérőhöz és lézeres pozicionálássegítőhöz) 9ST 863 241-001

Lézercsoport (lézeres pozicionálássegítőhöz) 9XS 862 401-001

Oszlopreteszelés forgatógombja 9SG 855 454-011

Oszlopbefogó elem 9XD 857 744-001

Oszlop (SEG IV DL és DLLX esetén) 8XT 861 234-023

Oszlop (SEG IV SE esetén) 8XT 861 234-061

Oszlop (rövid kivitel 1300 mm) 8XT 861 234-003

Kar (meghajlított excentertengelyhez) 9SH 863 076-001

Kar (egyenes excentertengelyhez) 9SH 863 076-011

Excentertengely (585 mm-es tengelytávú SEG készülékhez) 9XS 860 424-011

Excentertengely (625 mm-es tengelytávú SEG készülékhez) 9XS 860 424-021

Görgős láb (nyomtáv 585 mm) 9XS 860 998-001

Görgős láb (nyomtáv 625 mm) 9XS 860 998-101

Görgős láb excentertengellyel (nyomtáv 585 mm) 9XS 860 998-041

Görgős láb excentertengellyel (nyomtáv 625 mm) 9XS 860 998-141

Görgőbetét (gumigörgők, 3 darab) 9XS 862 004-001

Optikadoboz védőburkolata 8XS 002 500-031

12.3 Hulladékkezelés

ÚTMUTATÁS

Az itt ismertetett jogszabály csak az Európai Unión belül érvényes.

Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU számú (2012. július 04.), az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló irányelve, valamint az elektromos és elektronikus készülékek forgalomba hozataláról,
visszavételéről és környezetkímélő ártalmatlanításáról szóló törvény (2005. március 16.) kötelez bennünket, hogy ezt,
az általunk 2005.08.13. után forgalomba hozott készüléket a használati időtartalma lejárta után díjmentesen
visszavegyük, és azt a fent hivatkozott irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsuk.

Mivel az itt tárgyalt készülék kizárólag szakmai ipari célú felhasználású (B2B), ez kommunális hulladékkezelő
vállalatoknál nem adható le.

A készülék a vételi dátum és a készülékszám megadásával hulladékként az alábbi helyen adható le:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

D-79241 Ihringen

NÉMETORSZÁG

WEEE regisztrációs szám: DE25419042

Tel.: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999
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SEG IV Általános információk

Hulladékkezelés

E-mail: info@hella-gutmann.com
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