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SEG V A kézikönyvhöz

Az olvasottak alkalmazása

1 A kézikönyvhöz

1.1 Az olvasottak alkalmazása

Ebben a kézikönyvben ismertetjük az SEG V készülék 51. verzióját.

A kezelői biztonságra vonatkozó fontos információkat tartalmaz e kézikönyv.

Az SEG V használatára vonatkozó, részletes információkat tartalmazó kézikönyv a Hella Gutmann http://www.hella-
gutmann.com/de/workshop-solutions/pruef-einstellwerkzeuge/seg-serie-scheinwerfereinstellung/ honlapján
megtalálható. 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 feltétlenül tartsa be az ott szereplő utasításokat, ill. figyelmeztetéseket.

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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A kézikönyvhöz SEG V

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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SEG V Felhasználói utasítás

Biztonsági utasítások

2 Felhasználói utasítás

2.1 Biztonsági utasítások

2.1.1 Általános biztonsági utasítások

• A készüléket kizárólag gépjárművekhez tervezték. A készülék használatához
gépjárműtechnikai ismeretek szükségesek és a készülék használójának ismernie kell a
személygépjárművel és a műhellyel kapcsolatos veszélyforrásokat és kockázatokat.

• Mielőtt valaki használná a készüléket, előtte figyelmesen végig kell olvasnia az SEG V 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 V biztonsági utasításai

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

• A funkciók és a menük kiválasztásához az érintőképernyőt csak a tiszta ujjal kezelje. Ne
használjon szerszámot, pl. csavarhúzót.

• A hálózati kábelhez csak eredeti hálózati tápegységet csatlakoztasson (tápfeszültség 10–15
V).

• Óvja a TFT kijelzőt, ill. a készüléket a hosszabb ideig tartó napsugárzástól.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék és a csatlakozóvezeték forró szerkezeti elemekkel ne
érintkezzen.

• A készüléket és a csatlakozó kábeleket óvja a forgó alkatrészektől.

• Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókábel/tartozékok épségét (a készülék károsodása
rövidzárlat miatt).

• A készülék csatlakoztatását csak a kézikönyv alapján végezze.

• A készüléket óvja folyadékoktól, például víztől, olajtól és benzintől. Az SEG V 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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Felhasználói utasítás SEG V

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 Vegyi anyag okozta marásra vonatkozó biztonsági utasítások

A TFT kijelző sérülése esetén fennáll annak a veszély, hogy a kijelzőből kilépő kristályfolyadék
marási sérülést okoz. Ezért tartsa be a következőket:

• Az érintett testrészt vagy ruhát azonnal le kell öblíteni vízzel (orvoshoz kell fordulni!).

• Belélegzése vagy lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
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SEG V Felhasználói utasítás

Biztonsági utasítások

2.1.6 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.

• A meghibásodott védőablakokat azonnal cserélje ki.

• 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 V

Szállítási terjedelem

3 A készülék ismertetése

3.1 Szállítási terjedelem

MMeennnnyyiisséégg MMeeggnneevveezzééss

1 SEG V (3. gumigörgő nélkül)

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)
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SEG V A készülék ismertetése

Rendeltetésszerű használat

3.1.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

VIGYÁZAT
A készülékben, ill. a készüléken szabadon mozgó alkatrészek okozta rövidzárlat veszélye

A készüléket szigorúan tilos üzembe helyezni, ha szabadon mozgó alkatrészek jelenléte
gyanítható a készülékben vagy rajta.

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

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 sérülést lát rajta, akkor a kézbesítő jelenlétében nyissa fel a szállított csomagot és ellenőrizze a
készüléket, nincs-e rajta rejtett sérülés. A szállított csomag minden szállítási sérülését és a készülék sérüléseit
vetesse fel kárfelvételi jegyzőkönyvbe a kézbesítővel.

2. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.

VIGYÁZAT
A nehéz készülék miatti sérülésveszély

A készülék lerakodáskor leeshet és sérüléseket okozhat.

Kizárólag 2 személy végezheti a készülék lerakodását.

Adott esetben használjon segédeszközt, pl. villás targoncát.

3. Ellenőrizze a készüléket esetleges mechanikus sérülés szempontjából.

3.2 Rendeltetésszerű használat

Az SEG V egy mobil készülék, a járművek az összes modern fényszórórendszerének vizsgálatához.

Az SEG V modern kamerarendszerrel van felszerelve. Ezzel precízen tesztelhető a halogén, a Xenon és a LED-es
fényszórórendszerek összes fényelosztása, mint a tompított, a távfényszóró és a ködfényszóró, valamint a függőleges
sötét-világos határ.

A CMOS kamera felveszi a fényszóró fényeloszlását és továbbítja egy kiértékelő elektronikának. Szinte valós időben
ábrázolja a fényelosztást a vizsgálóképernyőn, pontos adatokkal. A megadott járműspecifikus adatokon és
folyamatokon alapulóan a felhasználót a rendszer biztonságosan végigvezeti a kiértékelésen és beállításon. A
jegyzőkönyvezett mérési adatok az USB-interfészen keresztül a perfériás készülékekre átadhatók.
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A készülék ismertetése SEG V

Készülékáttekintés

3.3 Készülékáttekintés

MMeeggnneevveezzééss

1 Lézer be-/kikapcsoló gombja
A be-/kikapcsoló gombbal a lézer be- és kikapcsolható.

2 Lézeres nézőke
Ha a vonallézer a jármű elején lévő 2 szimmetrikus hivatkozási ponttal párhuzamosan fekszik,
akkor az SEG V beigazítása megfelelő.

Másik megoldásként ezen felül az optikai egység (a lézer nézőkéjében jobbra) is használható a
jármű igazításához.

3 Védőablak
A védőablak védi a felhasználó szemét a kilépő lézersugártól.

4 Markolat
A markolattal az optikaház magassága állítható.

5 Készülékláb
Az SEG V készüléklábát gumigörgőkkel szállítjuk.

6 Tápellátó aljzat
A tápellátó aljzattal történik a készülék tápellátása és a belső akkumulátor töltése.

7 USB-interfész
Az USB-interfészen keresztül USB-pendrájvól betölthetők a frissítések vagy jelentések menthetők
ki USB-pendrájvra.

8 Optikaház
Az optikaházzal ellenőrizhetők a modern fényszórórendszerek.
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Optikaház magasságállítása

MMeeggnneevveezzééss

9 Optikaház be-/kikapcsoló gombja
A be-/kikapcsoló gombbal a készülék be- és kikapcsolható.

10 Oszlop
Az oszlopon az optikaház magassága állítható.

11 Lézernézőke forgatógombja
Ha a forgatógombot kilazítja, a lézernézőke magassága állítható.

12 Oszlopreteszelés forgatógombja
Ha a forgatógombot kilazítja, az optikaház elfordítható.

13 Működtetőkar
Ha a működtetőkart megnyomja, az optikaház magassága állítható.

14 Markolat
A markolattal az optikaház magassága állítható.

15 Fresnel-lencse
A Fresnel-lencse összegyűjti a beeső fényszórófényt, és egy, az optikaházban lévő vetítési
felületre vetíti.

16 TFT-kijelző (érintőképernyő)
A TFT-kijelzőn át az összes menü és funkció ujjal történő rákoppintással, kezelőceruzával, vagy a
nyíl gombokkal kiválasztható, ill. aktiválható.

17 Lézernézőke szorítócsavarja
Ha a szorítócsavart kilazítja, a lézernézőke dőlése állítható.

18 Akkumulátorrekesz
A lézernézőke akkumulátorrekeszébe behelyezhető egy 9 voltos akkumulátortömb.

3.4 Optikaház magasságállítása

Az optikaház magasságállításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Tartsa az optikaház (8) mindkét tartófogantyúját (4 + 14).

2. Nyomja meg a működtetőkart (13).

3. Állítsa be a kívánt magasságot.

4. Engedje el a működtetőkart.
Az optikaház bereteszelődik.

3.5 Optikaház elfordítása

Az optikaház elfordításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Lazítsa meg az oszlopreteszelés (12) forgatógombját.

2. Fordítsa el az optikaházat (8).

3. Szorítsa meg az oszlopreteszelés forgatógombját.
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A készülék ismertetése SEG V

Lézer bekapcsolása

3.6 Lézer bekapcsolása

VIGYÁZAT
Lézersugárzás

Szem kötőhártyájának károsodása/degenerációja

Soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba.

ÚTMUTATÁS
A lézer bekapcsolása után a lézerkimenet egy integrált időkapcsoláson keresztül kb. 30
másodpercre aktiválódik. Ez alatt lehet az SEG V készüléket a jármű előtt beigazítani.

A lézer bekapcsolásához tegye a következőket:

1. Röviden nyomja meg a lézer (1) be-/kikapcsoló gombját.
A lézer kb. 30 másodpercre aktiválódik.

2. Szükség esetén ismételje meg az 1. lépést, a lézer újraaktiválásához.

Ekkor lehet az SEG V készüléket a jármű előtt beigazítani.

3.7 Lézernézőke magasságállítása

A lézernézőke magasságállításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Lazítsa meg a lézernézőke (11) forgatógombját.

2. Állítsa be a kívánt magasságot.

3. Szorítsa meg a lézernézőke forgatógombját.

3.8 Lézernézőke dőlésállítása

A lézernézőke dőlésállításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Lazítsa meg a lézernézőke (17) szorítócsavarját.

2. Állítsa be a kívánt dőlést.

3. Húzza meg szorosra a lézernézőke szorítócsavarját.

3.9 A készülék kezelése

FONTOS
A kijelző károsodhat vagy tönkremehet

A kijelzőt soha ne kezelje szerszámmal vagy fémből készült hegyes tárggyal.

Használja az érintőceruzát vagy az ujját.

A készülék 8,4” méretű érintőképernyővel (16) rendelkezik. Az összes menü és funkció a kezelőceruzával vagy ujjal
való enyhe rákoppintással választható ki, ill. aktiválható.

14



SEG V A készülék ismertetése

Fontos szimbólumok

3.10 Fontos szimbólumok
SSzziimmbbóólluummookk JJeelleennttééss

Kikapcsolás
Itt kapcsolhatja ki a készüléket.

Megerősítés
Ezzel többek között a következőket lehet végrehajtani:

• A kiválasztott funkció elindítása.

• Az aktuális bevitel megerősítése.

• A menüválasztás megerősítése.

Mégse
Ezzel többek között a következőket lehet megszakítani:

• Aktív funkció

• Bevitel

Indítás
Itt lehet elindítani egy funkciót vagy folyamatot.

Törlés
Itt lehet törölni az adatokat vagy a beviteleket.

Nyílgombok
Ezzel irányíthatja a kurzort a menükön vagy a funkciókon belül.

Virtuális billentyűzet
Itt lehet megnyitni a szöveg beviteléhez szükséges virtuális billentyűzetet.

Információ
Itt lehet megjeleníteni az adott menük tartalmához tartozó információkat.

Kiválasztólista
Itt lehet megnyitni a kiválasztólistát.
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Felszerelés SEG V

Gumigörgő felszerelése

4 Felszerelés
4.1 Gumigörgő felszerelése
Sicherungsringe Az SEG V-t a 3. gumigörgőig teljesen 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 V-re.
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Gumigörgő felszerelése

5 Az SEG V használati útmutatójának felhívása
Az SEG V használati útmutatóját 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. A Használati utasítás alatt nyissa meg a listát a segítségével.

9. Válassza ki az >SEG V< pontot.

10. A >Megnyitás< segítségével hívja fel a használati utasítást.
Megjelenik a kiválasztott PDF-fájl.
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Üzembe helyezés SEG V

Akkumulátor feltöltése

6 Üzembe helyezés
Jelen fejezet a készülék be- és kikapcsolását, valamint az első használatához szükséges lépéseket ismerteti.

6.1 Akkumulátor feltöltése

ÚTMUTATÁS
Javasolt az SEG V naponkénti feltöltése (pl. éjszaka), hogy biztosított legyen a zökkenőmentes
üzemelés.

A beépített akkumulátort a készülék üzembe helyezése előtt töltse legalább 3—4 órán keresztül. Végül töltse a
beépített akkumulátort rendszeresen, pl. éjjel.

A következőképpen végezze az akkumulátor töltését:

1. Dugja a tápfeszültség csatlakozódugóját a készülék csatlakozóaljzatába.

2. Dugja a hálózati kábel csatlakozódugóját egy hálózati csatlakozóaljzatba.
Az akku töltődik.

6.2 Készülék bekapcsolása
A készülék bekapcsolásához tegye a következőket:

1. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig az optikaház (9) be-/kikapcsoló gombját.
A készüléket elindították.

2. Tartsa be az utasítás- és figyelmeztető ablakban lévőket.

3. Nyissa meg a kiválasztólistát a segítségével.

4. Jelölje ki és nyugtázza a kívánt országot.

5. Jelölje ki és nyugtázza a kívánt nyelvet.

6. Válassza ki a kívánt országot és a kívánt nyelvet.
Megjelenik a főmenü.

Most már megkezdheti a munkát a készülékkel.

6.3 Készülék kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki a készüléket a gombbal.

2. Válaszoljon a jóváhagyást kérő üzenetre.

3. Kapcsolja ki a készüléket a gombbal. A folyamat megszakítása: .
A készülék ki van kapcsolva.
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Járműadatok bevitele

7 A készülék konfigurálása
A főmenü >Beállítások< menüpontjában az összes csatlakozót és funkciót konfigurálhatja.

7.1 Járműadatok bevitele

Itt adjuk meg az adatokat a gyorsteszthez és a dokumentált teszthez.

A járműadatok beviteléhez, ill. módosításához tegye a következőket:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Jármű menüpontot.

2. A Járműkategória alatt nyissa meg a listát a segítségével.

3. Válasszon ki egy járműkategóriát.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

4. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet az Elődöntés (%) alatt a gombbal.

Az elődöntés százalékos értéke általában a fényszórón meg van adva. Ez az érték (pl. 1 %) azt jelenti, hogy a
tompított fényszóró 10 m távolságban 10 cm-rel megdől.

5. Adja meg a kívánt értéket.

6. Erősítse meg a bevitelt a gombbal.

7. Ismételje meg a 4-7. lépést a Ködfényszóró elődöntése (%) ponthoz.

8. Nyissa meg a listát a Menetirány alatt a gombbal.

9. Válassza ki a >Bal oldali közlekedés< vagy a >Jobb oldali közlekedés< lehetőséget.

A megadott adatok tárolása automatikusan megtörténik.
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A régió beállítása

7.2 A régió beállítása
Itt a következőket konfigurálhatja:

• Ország

• Nyelv

• Dátumformátum

• Időformátum

• Dátum

• Pontos idő

7.2.1 Ország beállítása
Itt beállíthatja az országot.

Az ország beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régió menüpontot.

2. Nyissa meg a listát az Ország alatt a segítségével.

A választható országok listája az adott szoftvertől függ.

3. Válassza ki a nyelvhez tartozó országot.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.2.2 Nyelv beállítása
Itt választhatja ki a többnyelvű program nyelvváltozatát. A nyelv átállítását követően a frissítés a kiválasztott nyelvre
fog megtörténni.

A nyelv konfigurálásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régió menüpontot.

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

A választható nyelvek az adott szoftvertől függőek.

3. Válassza ki a kívánt ország nyelvét.

ÚTMUTATÁS

Ahhoz, hogy megjelenjen a módosított országnyelv, a készüléket újra kell indítani.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

5. Tartsa be a Figyelmeztetés ablakban előírtakat.

6. Az gombbal erősítse meg a Figyelmeztetés ablakban előírtakat. A folyamat megszakítása: .
A nyelvbeállítás automatikusan tárolódik. A műszer automatikusan ki-, majd újra bekapcsol.

A főmenü a kiválasztott országnyelven jelenik meg.

7.2.3 Dátumformátum beállítása
Itt konfigurálhatja a dátum formátumát.

A dátum formátumának beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régió menüpontot.
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A régió beállítása

2. A Dátumformátum alatt nyissa meg a listát a segítségével.

3. Válassza ki a kívánt dátumformátumot.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.2.4 Időformátum beállítása

Itt konfigurálhatja az óraformátumot.

A óraformátum beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régió menüpontot.

2. Nyissa meg a listát az Óraformátum alatt a gombbal.

3. Válassza a >24 h< vagy >12 h< lehetőséget.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.2.5 Dátum beállítása

Itt állíthatja be az aktuális dátumot.

A dátum beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régió menüpontot.

2. A Dátum alatt nyissa meg a segítségével a választóablakot.

3. A Nap alatt a gombbal válassza ki a kívánt napot.

4. Ismételje meg a 2+3. lépést a Hónap és Év esetén is.

5. Erősítse meg a kiválasztást a gombbal.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.2.6 Időbeállítás

Itt állíthatja be az aktuális időt.

A pontos idő beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régió menüpontot.

2. Az Idő alatt nyissa meg a segítségével a választóablakot.

3. Állítsa be a kívánt órát az Óra alatt a segítségével.

4. Ismételje meg a 3. lépést a Perc és a Másodperc alatt is.

5. Nyugtázza a beállításokat a gombbal.
A beállítás automatikusan tárolódik.
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A cégadatok beállítása

7.3 A cégadatok beállítása
Itt írhatja be a nyomtatásban is megjelenő cégadatokat, pl.:

• A cég címe

• Faxszám

• Honlap

7.3.1 Cégadatok megadása
A cégadatok megadásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Cég menüpontot.

2. A Cégnév alatt nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

3. Adja meg a cég nevét.

4. A gombbal zárja be a virtuális billentyűzetet.
A bevitel automatikusan tárolódik.

5. A továbbiak megadásához ismételje meg a 2–4. lépést.

7.4 Felhasználó konfigurálása

7.4.1 Felhasználónév megadása
Itt kezelheti a különböző felhasználókat.

A felhasználónév megadásához a következőképpen járjon el:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Felhasználó menüpontot.

2. A gombbal nyissa meg a virtuális billentyűzetet.

3. Adja meg a kívánt felhasználónevet.

4. A gombbal zárja be a virtuális billentyűzetet.
A bevitel automatikusan tárolódik.

7.5 Jelszavas védelem létrehozása
Az Európai Unió 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján követelmény, hogy
a készülékekben erősebb védettséget élvezzenek az ügyfelekre vonatkozó adatok.

Annak érdekében, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá a diagnosztikai készülékekhez, integrálták a jelszavas
védelem funkciót.

ÚTMUTATÁS

Ha a készülék már nem rendelkezik érvényes jelszóval, akkor már csak a >Gyári-reset start<
menün vagy a Hella Gutmann Műszaki segélyvonalán keresztül indítható újra. Ebben az esetben
törlődnek a személyes adatok és a Car History, és bizonyos körülmények mellett ezek nem
állíthatók helyre.

A jelszavas védelem létrehozásához a következőképpen járjon el:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Felhasználó menüpontot.
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2. használatával hívja fel a Jelszókezelés pontot.

ÚTMUTATÁS

A jelszó hossza legfeljebb 10 karakter lehet.

3. Írja be a jelszót, majd ismételt beírással erősítse meg.

4. Tartsa be és erősítse meg a figyelemfelhívásban foglaltakat.

A készülék ezentúl már csak a megadott jelszóval érhető el.

7.6 SEG V konfigurálása

Itt lehet beállítani pl. a kijelző fényerejét, a fénymérés mértékegységét és a szintkiegyenlítést.

7.6.1 Kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejének beállításához tegye a következőket:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. A Kijelző fényereje alatt nyissa meg a listát a segítségével.

3. Válassza ki a kívánt fényerősséget.
A kijelző fényereje azonnal megfelelően igazodik. A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.6.2 Kijelző kikapcsolási idejének beállítása

A kijelző kikapcsolási idejének konfigurálásához tegye a következőket:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. A Kijelző kikapcsolásáig hátralévő idő alatt nyissa meg a listát a segítségével.

3. Válassza ki a kívánt időt.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.6.3 Érintőképernyő beállítása

Az érintőképernyő kalibrálásához tegye a következőket:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. Indítsa el a kalibrálást az Érintőképernyő beállítása alatt a gombbal.

3. Tartsa be az utasítás- és figyelmeztető ablakban lévőket.

4. Aktiválja a kalibrálást az gombbal. A folyamat megszakítása: .
Egymás után 5 kalibrálási pontot jelenít meg.

5. Nyomjon rá az 5 kalibrálási pontra.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy. A műszer automatikusan ki-, majd újra bekapcsol. Ez néhány
másodpercig is eltarthat.

Most az érintőképernyő újrakalibrálódott.
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7.6.4 Fénymérő egység konfigurálása

A fénymérő egység konfigurálásához tegye a következőket:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. A Fénymérő egység alatt nyissa meg a listát a segítségével.

3. Válassza a >Lux< vagy >Candela< lehetőséget.

A Lux (vételméret) a világítás erőssége, és azt méri, mennyi fény érkezik egy bizonyos felületre egy fényforrásból.

A Candela (küldőméret) a fényerősség, és a fényáramot jellemzi, amely egy fényforrásból egy meghatározott
irányba kiküldődik.

A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.6.5 Jelentés

A jelentésen logó megjelenítéshez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Jelentés menüpontot.

2. A Jelentés alatt nyissa meg a listát a segítségével.

Ha a >Logóval< ki van választva, akkor megjelenik a logó a jelentésen.

Ha a >Logó nélkül< ki van választva, akkor nem jelenik meg a logó a jelentésen.

3. Válassza ki a >Logóval< vagy a >Logó nélkül< lehetőséget.
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.6.6 Szintkiegyenlítés

Itt aktiválható a szintkiegyenlítés és elvégezhetők a beállítások.

Egy szintérzékelő észleli az SEG V dőlésszögét és kiegyenlíti a talaj egyenetlenségeit és dőléseit akár 2%-ig, hogy
elkerülje a hibás méréseket.

7.6.6.1 Kézi szintkiegyenlítés elvégzése

A kézi szintkiegyenlítés elvégzéséhez a következőképpen járjon el:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. A Szintkiegyenlítés alatt nyissa meg a segítségével a választóablakot.

3. A Szintkiegyenlítés alatt nyissa meg a segítségével a listát.

4. Válassza ki a >Manuális< lehetőséget.

Ha a >Manuális< van kiválasztva, akkor a függőleges és vízszintes tengely szintje kézzel előzetesen megadható.
Így az egyenetlenségek / az SEG V dőlései valamint a jármű felállítási felülete kiegyenlíthető.

5. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a Dőlésszög (%) alatt a gombbal.

6. Adja meg és fogadja el a kívánt értéket.

7. A továbbiak megadásához ismételje meg az 5–7. lépést.

8. A gombbal erősítse meg a megadott adatokat. A folyamat megszakítása: .
A megadott adatok tárolása automatikusan megtörténik.

Az automatikus szintkiegyenlítés ebben az üzemmódban továbbra is üzemben marad.
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7.6.6.2 Automatikus szintkiegyenlítés elvégzése

Az automatikus szintkiegyenlítés elvégzéséhez a következőképpen járjon el:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. A Szintkiegyenlítés alatt nyissa meg a segítségével a választóablakot.

3. A Szintkiegyenlítés alatt nyissa meg a segítségével a listát.

4. Válassza az >Automatikus< lehetőséget.

Ha az >Automatikus< van kiválasztva, akkor a függőleges és vízszintes tengely szintje automatikusan úgy
állítódik be, hogy az SEG-V felállítási felületének egyenetlenségei kiegyenlítődnek.

Az SEG V méréstechnikailag egyensúlyban van.

5. Nyugtázza a kiválasztást gombbal. A folyamat megszakítása: .
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.6.6.3 Szintkiegyenlítés kikapcsolása

A szintkiegyenlítés kikapcsolásához tegye a következőket:

1. Válassza a Főmenüben a Beállítások > Készülék menüpontot.

2. A Szintkiegyenlítés alatt nyissa meg a segítségével a választóablakot.

3. A Szintkiegyenlítés alatt nyissa meg a segítségével a listát.

4. Válassza ki a >Ki< lehetőséget.
Ha a >Ki< lehetőség ki van választva, akkor a szintkiegyenlítés ki van kapcsolva.

5. Nyugtázza a kiválasztást gombbal. A folyamat megszakítása: .
A kijelölés tárolása automatikusan végbemegy.

7.7 Csatlakozók konfigurálása

Itt lehet elvégezni a WLAN beállításokat.

A WLAN (Wireless Local Area Network) egy vezeték nélküli helyi hálózat. Az adatátvitel egy DSL-modemmel a
WLAN-routeren (AccessPoint) keresztül történik. Az adott eszközök a WLAN-routeren jelentkeznek fel.
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7.7.1 WLAN-Schnittstelle suchen und einrichten

7.7.2 WLAN-Konfiguration testen

7.7.3 WLAN-Konfiguration zurücksetzen

7.8 Készülék frissítése
Itt frissítheti a készüléket. Továbbá megjelennek a különböző rendszeradatok, pl.:

• Szoftververzió

• Hardververzió

• Készülékszám

A Hella Gutmann különböző időközönként szoftverfrissítésekkel áll az ügyfelek rendelkezésére. Ezekben a
frissítésekben műszaki módisítások és javítások vannak. Javasoljuk, hogy tartsa a készüléket ezekkel a frissítésekkel
a legújabb állapotnak megfelelő szinten.

7.8.1 Frissítés előfeltétele

Ahhoz, hogy elvégezhesse a szoftverfrissítéseket, tartsa be a következőket:

• A készülék feszültségellátása biztosított.

7.8.2 Rendszerfrissítés indítása

Itt tudja elindítani a rendszerfrissítést.

A rendszerfrissítés elindításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítés menüpontot.

2. Nyissa meg a listát a Frissítés betöltése innen: alatt a gombbal.

3. Válassza ki az >USB-pendrájv< vagy a >WLAN< lehetőséget.

ÚTMUTATÁS
Ha USB-pendrájvon keresztül szeretne frissítést elindítani, akkor először át kell vinni a
frissítőfájlt a Hella Gutmann weboldaláról az USB-pendrájvra.

A frissítőfájl a következő linken keresztül lehívható és letölthető: http://www.hella-gutmann.
com/de/workshop-solutions/service/download-center/mediatype/software/product/
seg-serie/

Ha az >USB-pendrájv< van kiválasztva, akkor az USB-pendrájvnak FAT 32 formázásúnak kell lenni. Végül a
készülék átnézi a csatlakoztatott USB-pendrájvot, a frissítőfájlt keresve.

Ha a >WLAN< van kiválasztva, akkor a készülék rákapcsolódik a HGS-Serverre és ott keres frissítőfájlt.

FONTOS
Elégtelen tápfeszültség

Rendszeradatvesztés

A műszert a frissítés közben ne kapcsolja ki és a hálózati tápellátást se kösse le.

Biztosítsa a megfelelő tápellátást.
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Szervizmenü

4. Indítsa el a frissítést a lehetőséggel.
A rendszer keresi az új frissítést, letölti, majd telepíti a megfelelő fájlokat.

A sikeres rendszerfrissítést követően a készülék automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.

7.9 Szervizmenü
A >Szervizmenü< kizárólag a Hella Gutmann szervizszemélyzete vagy a vizsgálószervezetek által használható.
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Szimbólumok

8 Munkavégzés a készülékkel

8.1 Szimbólumok

8.1.1 Szimbólumok a fejlécben

SSzziimmbbóólluummookk JJeelleennttééss

Járműadatok
Itt jeleníti meg az aktuálisan kiválasztott jármű adatait.

Felhasználók
A szimbólumra történő kattintással válthat felhasználót, vagy a szimbólumra
történő kettős kattintással megadhat egy felhasználónevet.

Akkumulátor töltöttségi állapota
Itt jelzi ki az akkumulátor töltöttségi állapotát.

• Zöld szimbólum: akku feltöltve.

• Zöld-fehér szimbólum villog: akku töltés alatt.

• Szimbólum részben piros: az akkut fel kell tölteni.
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8.1.2 Szimbólumok a főmenüben

SSzziimmbbóólluummookk JJeelleennttééss

Főmenü
Ezzel közvetlenül visszaléphet a főmenübe.
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8.1.3 Fényszóróteszt szimbólumai

SSzziimmbbóólluummookk JJeelleennttééss

Járműadatbázis
Itt választhatja ki a járművet az adatbankból, pl. a következő szempontok szerint:

• Gyártó

• Típus

• Gyártási év

• Motorkód

Car History
Itt hívhatja elő a Car History pontot.

Tompított fényszóró
Ekkor az útpálya a jármű előtti részig van kivilágítva.

Távfényszóró
Ekkor az útpálya a lehető legtávolabbi részig van kivilágítva.

Ködfényszóró
Ekkor az útpálya a közeli területen szélesen van kivilágítva.

Adaptív fényvezérlés / távfényasszisztens
Ekkor a fényszóróban lévő mozgatható lencsével a kanyarok jobban meg vannak
világítva.

A szemből érkező forgalmat vagy az elöl haladó járműveket az állandóan bekapcsolt
távfényszóró nem vakítja.

Dynamic Light Spot (tárgyfelismerő lámpa)
Ennél a távol sötétben tartózkodó személyek felismerése megtörténik és célzottan
megvilágítást kapnak.

Jármű létrehozása manuálisan
Itt lehet új járművet manuálisan létrehozni a járműadatok beírásával.
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SSzziimmbbóólluummookk JJeelleennttééss

Iránymutató nyilak
Az iránymutató nyilak szimbolizálják az adott fényszóró javasolt beállítását.

Az eltérés mértékét különböző színek jelzik.

• Zöld szimbólum: A fényszóró-beállítást nem kell korrigálni.

• Sárga szimbólum: A fényszóró-beállítást kissé korrigálni kell.

• Piros szimbólum: A fényszóró-beállítást erőteljesen korrigálni kell.

Jobb/bal fényszóró
Itt megjelenik, melyik fényszórónak a tesztelése történik.

8.2 Fényszóróteszt előkészítése

8.2.1 A jármű és az SEG V felállítási helyének méretei

ÚTMUTATÁS
A felállítási helyre vonatkozó megadott méretek kizárólag Németország esetén érvényesek.

A járművek fényszóró-beállításának ellenőrzésére vonatkozó, 2015. januártól hatályos irányelvvel az StVZO
(Magyarországon: fényszóró-vizsgálati irányelv) 29. §-a szerinti felülvizsgálatnál a jármű és az SEG V felállítási helyét
az alábbiak szerint kell meghatározni:
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1. ábra: Felállítási terület méretei

*Emelőpadoknál a méret az optika házának elülső peremtől számít

2. ábra: Tűrés

• A járművek valamint az SEG V felállítási helyének méretei meg kell feleljenek az 1. ábrának. Az SEG V felállítási
hely egyenetlenségei max. ± 1 mm/1 m méretűek lehetnek. A járművek felállítási helyének tűrései a 2. ábrán meg
vannak adva (Ábrák forrása: Verkehrsblatt 05/2014).

• A jármű és az SEG V felállítási helyeit pl. padlón lévő jelölésekkel egyértelműen meg kell jelölni.
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8.2.2 Helyhez kötött SEG V 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.

2272 készülékszámig

3. ábra:

2273 készülékszámtól

3.1. ábra:

MMeeggnneevveezzééss

1 Magasságkülönbség +/– 1 mm

2 Magasságkülönbség +/– 1 mm

4. ábra:

MMeeggnneevveezzééss

3 Távtartólemez

4 Sínütköző, oldalsó eltolás nélkül

5 Hengerelt profil, legfeljebb 1 mm
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• Az SEG V helyhez kötött felszerelésre is alkalmas.

• A vezetősíneket a padlóra kell szerelni.

• Sínes készülékként történő alkalmazás esetén minden egyes SEG V 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).

• A jármű felállítási felületének létrehozásakor a A jármű és az SEG V felállítási helyének méretei (Oldal 31) c.
fejezetben leírtakkal megegyező feltételek érvényesek.

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

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

• A görgők haladási felületének magasságkülönbsége meg kell feleljen a jogszabályi előírásoknak.

• 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 (4. ábra).

8.2.3 Járműellenőrzés

ÚTMUTATÁS
• A német StVZO teljes 29. §-át be kell tartani.

• Tartsa be a nemzeti előírásokat!

• Tartsa be a gyártó által megadottakat.

ÚTMUTATÁS
Az SEG V készülékkel az összes fényszórórendszer ellenőrizhető, a DE-, FF-, LED- és Xenon-
fényszórók is. A fényszórókat a járművön a beállítás után úgy kell rögzíteni, hogy ne
következhessen be véletlen elállítás. A jármű rugózásán végzett javítás után le kell ellenőrizni a
fényszóró-beállítást.Ez fényszóróizzó cseréje után is ajánlott.

• Az abroncsok a gyári előírt levegőnyomással rendelkeznek.

• A fényszórók üvegei nem károsodtak és nem szennyezettek.

• A fényszórók működését leellenőrizték.

• A jármű terheletlen (egy- vagy többnyomvonalú járműveknél, amelyek csak egy fényszóróval vannak felszerelve, a
jármű a vezetőülésen legyen 75 kg-mal megterhelve).

• Tgk-kat és egyéb többnyomvonalú járműveket nem szabad terhelni.

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

• Hidraulikus vagy légrugózású járműveknél vegye figyelembe a gyártó adatait.

• Ha a fényszórók automatikus korrektúrája, ill. fokozatmentes vagy többfokozatú állítóberendezés áll
rendelkezésre, akkor vegye figyelembe a gyártói adatokat. Gyártótól függően ekkor eltérő működésellenőrzéseket
kell végezni.
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• Különböző járműveknél, amelyek automatikus világítástávolság-szabályozással vannak felszerelve, a beállításhoz
diagnosztikai készülékre van szükség, pl. a Hella Gutmannéra. A jármű vezérlőegysége a beállítás közben
alapüzemmódban van. Ha a világos-sötét határ megfelelően van beállítva, akkor ez az érték új szabályozási
helyzetként eltárolódik.

• Többfokozatú állítóberendezéssel felszerelt fényszóróknál, amelyeknél a reteszelési állások nincsenek külön
megjelölve, az alábbiak szerint járjon el:

– Ha a fénysugár növekvő terhelésnél emelkedik, akkor végezze el az állítóberendezés beállítását, amelynél a
fénysugár a legmagasabban helyezkedik el.

– Ha a fénysugár növekvő terhelésnél süllyed, akkor végezze el az állítóberendezés beállítását, amelynél a
fénysugár a legalacsonyabban helyezkedik el.

8.2.4 Beállítási méretek és tűrések

5. ábra:
e Beállítási 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 vizsgálófelület vágóasztalának magassága az állítási felület felett cm-ben.
Erre a magasságra van beállítva a tompított fényszóró és a ködlámpa világos-sötét határa.
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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 a felállítási
felület felett (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 a felállítási
felület felett (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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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 V esetén

8.3 SEG V beigazítása

8.3.1 Lézer bekapcsolása

VIGYÁZAT
Lézersugárzás

Szem kötőhártyájának károsodása/degenerációja

Soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba.

ÚTMUTATÁS
A lézer bekapcsolása után a lézerkimenet egy integrált időkapcsoláson keresztül kb. 30
másodpercre aktiválódik. Ez alatt lehet az SEG V készüléket a jármű előtt beigazítani.

A lézer bekapcsolásához tegye a következőket:

1. Röviden nyomja meg a lézer (1) be-/kikapcsoló gombját.
A lézer kb. 30 másodpercre aktiválódik.

2. Szükség esetén ismételje meg az 1. lépést, a lézer újraaktiválásához.

Ekkor lehet az SEG V készüléket a jármű előtt beigazítani.
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8.3.2 Optikaház beigazítása a járműhöz

6. ábra:

Ahhoz, hogy az SEG V készüléket beigazítsa a járműhöz, a következők szerint járjon el:

1. Helyezze el az SEG V készüléket a fényszórók elé 30—70 cm távolságra.

2. Kapcsolja be a lézernézőkét.
Másik megoldásként az optikai nézőkeberendezés (fekete vonal a nézőke jobb oldali területén) használható.

A lézer kb. 30 másodpercre aktiválódik.

3. Lazítsa meg az oszlopreteszelés (12) forgatógombját.

A forgatógomb kilazításával az optikaház elfordítható.

4. Úgy állítsa be az optikaházat a lézernézőke segítségével vagy a nézőkeberendezéssel, hogy a 2 lézervonal azonos
magasságban, szimmetrikusan érintse a jármű hossztengelyén lévő pontokat (6. ábra).

5. Szorítsa meg az oszlopreteszelés forgatógombját (6. ábra) anélkül, hogy elállítaná a beigazítást.

6. Állítsa az SEG V készüléket a vizsgálandó fényszóró elé.

Az optikaház első élétől a fényszóróig mért távolságnak 30 és 70 cm közötti értéknek kell lenni (6. ábra).

7. Rögzítse le az optikaházat a fényszóró közepére.

Az adott fényforrástól való eltérések magasságban és oldalt max. 3 cm méretűek lehetnek.
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8.3.3 Laservisier in Höhe verstellen

8.3.4 Optikaház beigazítása haszonjárműveknél

7. ábra:

Egyedi esetben az SEG V beigazításakor haszonjárműveknél és buszoknál az erősen ívelt első rész nehézséget
jelenthet. Ebben az esetben egy merőlegessel vagy más alkalmas tárggyal vigye át a fényszórók közepét a padlóra, és
fogja be a nézőkével (lásd 7. ábra).

8.4 Dokumentált teszt
Dokumentált teszt esetén az adatok egy járműadatbázisból vagy a Car History-ból lekérdezhetők. A továbbiakban
fennáll a lehetőség, hogy manuálisan rögzítsen be egy járművet. A vizsgálati eredményeket rendszámhoz és
járműtulajdonoshoz lehet hozzárendelni és el lehet menteni. Szükség esetén a vizsgálat eredménye jelentésként USB
pendrájvra menthető.

8.4.1 Dokumentált teszt előfeltétele

Ahhoz, hogy elvégezhesse a dokumentált tesztet, tartsa be a következőket:

• Teljesen végbemegy a Fényszóróteszt előkészítése (Oldal 31) és az SEG V beigazítása (Oldal 37) c. fejezet.

8.4.2 Dokumentált teszt elvégzése a járműadatbázisból

ÚTMUTATÁS
Csak a céges adatok megadása után végezheti el a dokumentált tesztet.

A dokumentált teszt járműadatbázisból történő végrehajtásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenüben a >Dokumentált teszt< lehetőséget.

2. Adott esetben tartsa be a Figyelmeztetés ablakban lévőket.
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3. Adott esetben az gombbal erősítse meg a Figyelmeztetés ablakban lévőket.
Megjelenik a Járműkiválasztás ablak.

4. A gombbal hívja elő ezt: Járműadatbázis.

ÚTMUTATÁS
Legalább egy gyártót, egy üzemanyagfajtát és egy modellt ki kell választani.

5. Válassza ki a kívánt gyártót.

6. Válassza ki a kívánt tüag. fajtát.

7. Válassza ki a kívánt modellt.

8. Erősítse meg a kiválasztást a gombbal.

Ha nincs kiválasztva az összes járműadat, akkor megjelenik egy kiválasztólista.

9. Jelölje ki a kívánt járműtípust.

10. Erősítse meg a kiválasztást a gombbal.

ÚTMUTATÁS
Csak a rendszám és a járműtulajdonos megadása után végezheti el a dokumentált tesztet.

11. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a Rendszám alatt a segítségével.

12. Adja meg a rendszámot.

13. A gombbal zárja be a virtuális billentyűzetet.
A bevitel automatikusan tárolódik.

14. Ismételje meg a 11–13. lépést a Járműtulajdonos és VIN esetén.

15. A gombbal erősítse meg a megadott adatokat.
Megjelenik az Elvárt értékek ablak.

16. Szükség esetén módosítsa az adatokat a Járműadatok bevitele (Oldal 19) című fejezetben leírtak szerint.

17. A segítségével hívja elő a Fényszóró-kiválasztás ablakot.

18. Végezze el a fényszórótesztet a Fényszóróteszt végrehajtása (Oldal 44) c. fejezetben leírtak szerint.

19. Fejezze be a dokumentált tesztet a gombbal.

20. Tartsa be az utasítás- és figyelmeztető ablakban lévőket.

21. Nyugtázza az utasítás- és figyelmeztető ablakot az gombbal. A folyamat megszakítása: .
Megjelenik a főmenü.

A dokumentált teszt adatbevitelei automatikusan eltárolódnak a Car History-ban.

8.4.3 Dokumentált teszt elvégzése a Car History-ból

ÚTMUTATÁS
Csak a céges adatok megadása után végezheti el a dokumentált tesztet.

A dokumentált teszt Car Historyból történő végrehajtásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenüben a >Dokumentált teszt< lehetőséget.

2. Adott esetben tartsa be a Figyelmeztetés ablakban lévőket.

3. Adott esetben az gombbal erősítse meg a Figyelmeztetés ablakban lévőket.

4. Hívja elő a gombbal a Car History-t.
Megjelenik egy választólista.
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5. Válassza ki a kívánt járművet.

• Másik megoldásként a Keresés alatt a >Járműtulajdonos<, >Rendszám< vagy >VIN< lehetőséggel
kikereshető a jármű.

6. Erősítse meg a kiválasztást a gombbal.

7. Válassza ki a >Mérés elvégzése< lehetőséget.
Megjelennek az előzőleg kiválasztott adatok.

8. Szükség esetén módosítsa az adatokat a Járműadatok bevitele (Oldal 19) című fejezetben leírtak szerint.

9. A segítségével hívja elő a Fényszóró-kiválasztás ablakot.
10. Végezze el a fényszórótesztet a Fényszóróteszt végrehajtása (Oldal 44) c. fejezetben leírtak szerint.

11. Fejezze be a dokumentált tesztet a gombbal.

12. Tartsa be az utasítás- és figyelmeztető ablakban lévőket.

13. Nyugtázza az utasítás- és figyelmeztető ablakot az gombbal. A folyamat megszakítása: .
Megjelenik a főmenü.

14. A gombbal erősítse meg a megadott adatokat.
Megjelenik a Járműkiválasztás ablak.

15. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a Rendszám alatt a segítségével.

16. Adja meg a rendszámot.

17. A gombbal zárja be a virtuális billentyűzetet.
A bevitel automatikusan tárolódik.

18. Ismételje meg a 36-38. lépést a >Járműtulajdonos< és a >VIN< alatt.

19. A gombbal erősítse meg a megadott adatokat.
Megjelenik az Elvárt értékek ablak.

20. Szükség esetén módosítsa az adatokat a Járműadatok bevitele (Oldal 19) című fejezetben leírtak szerint.

21. A segítségével hívja elő a Fényszóró-kiválasztás ablakot.
22. Végezze el a fényszórótesztet a Fényszóróteszt végrehajtása (Oldal 44) c. fejezetben leírtak szerint.

23. Fejezze be a dokumentált tesztet a gombbal.

24. Tartsa be az utasítás- és figyelmeztető ablakban lévőket.

25. Nyugtázza az utasítás- és figyelmeztető ablakot az gombbal. A folyamat megszakítása: .
Megjelenik a főmenü.

A dokumentált teszt adatbevitelei automatikusan eltárolódnak a Car History-ban.

8.4.4 Dokumentált teszt elvégzése kézzel létrehozott járműből

ÚTMUTATÁS
Csak a céges adatok megadása után végezheti el a dokumentált tesztet.

A dokumentált teszt kézzel létrehozott járműből történő végrehajtásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenüben a >Dokumentált teszt< lehetőséget.
2. Adott esetben tartsa be a Figyelmeztetés ablakban lévőket.

3. Adott esetben az gombbal erősítse meg a Figyelmeztetés ablakban lévőket.

4. A gombbal nyissa meg a következőt: Jármű létrehozása manuálisan.

5. A Gyártó alatt a gombbal nyissa meg a virtuális billentyűzetet.

6. Adja meg a járműgyártót.
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7. A gombbal zárja be a virtuális billentyűzetet.
A bevitel automatikusan tárolódik.

8. A továbbiak megadásához ismételje meg a 5–7. lépést.

9. A gombbal erősítse meg a megadott adatokat.
Megjelenik a Járműkiválasztás ablak.

10. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a Rendszám alatt a segítségével.

11. Adja meg a rendszámot.

12. A gombbal zárja be a virtuális billentyűzetet.
A bevitel automatikusan tárolódik.

13. Ismételje meg a 36-38. lépést a Járműtulajdonos és a VIN alatt.

14. A gombbal erősítse meg a megadott adatokat.
Megjelenik az Elvárt értékek ablak.

15. Szükség esetén módosítsa az adatokat a Járműadatok bevitele (Oldal 19) című fejezetben leírtak szerint.

16. A segítségével hívja elő a Fényszóró-kiválasztás ablakot.

17. Végezze el a fényszórótesztet a Fényszóróteszt végrehajtása (Oldal 44) c. fejezetben leírtak szerint.

18. Fejezze be a dokumentált tesztet a gombbal.

19. Tartsa be az utasítás- és figyelmeztető ablakban lévőket.

20. Nyugtázza az utasítás- és figyelmeztető ablakot az gombbal. A folyamat megszakítása: .
Megjelenik a főmenü.

A dokumentált teszt adatbevitelei automatikusan eltárolódnak a Car History-ban.

8.4.5 Jelentés létrehozása

A dokumentált teszt jelentése USB-pendrájvra menthető.

A jelentés USB-pendrájvra történő mentéséhez tegye a következőket:

1. Dugjon be egy USB-pendrájvot az SEG V USB-csatlakozójába.

2. Végezze el az 1–6. lépést a Dokumentált teszt elvégzése a Car History-ból (Oldal 40) c. fejezetben leírtak
szerint.

3. Válassza ki a >Jelentés küldése< pontot.
A jelentés PDF-fájlként eltárolódik az USB-pendrájvon.

A jelentésnél az alábbi jelenik meg:

• Cégadatok

• Ügyfél- és járműadatok

• Készüléktípus

• Fényszóróteszt dátuma és pontos ideje

• Mérési eredmények beállítás előtt

• Mérési eredmények beállítás után
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8.5 Gyorsteszt

A gyorstesztnél ellenőrizhetők a fényszórók a jellemző járműadatok megadása nélkül. A járműhöz ismerni kell a
fényszóró-beállítási adatokat. Az ellenőrzés eredménye nem menthető.

8.5.1 Gyorsteszt előfeltétele

Ahhoz, hogy elvégezhesse a gyorstesztet, tartsa be a következőket:

• Teljesen legyen elvégezve a Fényszóróteszt előkészítése (Oldal 31) és az SEG V beigazítása (Oldal 37) c.
fejezet.

8.5.2 Gyorsteszt elvégzése

A gyorsteszt végrehajtásához tegye a következőket:

1. Válassza a főmenüben a >Gyorsteszt< lehetőséget.

2. Adott esetben tartsa be a Figyelmeztetés ablakban lévőket.

3. Adott esetben az gombbal erősítse meg a Figyelmeztetés ablakban lévőket.
Megjelenik az Elvárt értékek ablak.

4. Szükség esetén módosítsa az adatokat a Járműadatok bevitele (Oldal 19) című fejezetben leírtak szerint.

A fényszóró-beállítási adatok meg kell feleljenek a gyártó előírásainak.

5. A segítségével hívja elő a Fényszóró-kiválasztás ablakot.

6. Végezze el a fényszórótesztet a Fényszóróteszt végrehajtása (Oldal 44) c. fejezetben leírtak szerint.
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8.6 Fényszóróteszt elvégzése

8.6.1 Fényszóróteszt előfeltétele

Ahhoz, hogy elvégezhesse a fényszórótesztet, tartsa be a következőket:

• Az ellenőrzés összes előfeltétele teljesül (lásd a következő fejezetet: Fényszóróteszt előkészítése (Oldal 31)).

• A készülék helyesen van felállítva a jármű előtt (lásd a következő fejezetet: Optikaház járműhöz igazítása (Oldal
38)).

• A szükséges adatok meg vannak adva a dokumentált teszthez (lásd a következő fejezetet: Dokumentált teszt
elvégzése).

8.6.2 Vizsgálóképernyő

A vizsgálóképernyőn a következő jelenik meg:

• A fényerő Lux (lx) vagy Candela (cd) mértékegységben

• A dőlés %-ban

• Az aszimmetria %-ban

• Az iránymutató nyilakkal a javasolt beállítás

• Az aktuális vizsgálat fényszórója

• Az aktuális vizsgálat fényfajtája

Lux: érték Dőlés: érték %-ban Aszimmetria: érték %-ban

8.6.3 Tompított fényszóró fényszórótesztjének elvégzése

ÚTMUTATÁS
A fényszórótesztet a bal és a jobb oldali fényszórón is el kell végezni.

A tompított fényszórón történő fényszóróteszt végrehajtásához tegye a következőket:
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1. Kapcsolja be a járművön a tompított fényszórót.

2. Indítsa el a fényszórótesztet a gombbal.

3. Válaszoljon a jóváhagyást kérő üzenetre.

4. Erősítse meg a gombbal a biztonsági kérdést.
A vizsgálóképernyőn megjelenik a fényszóró fényeloszlása.

5. Korrigálja a jármű oldalán a fényszóró-beállítás állítási lehetőségét a vizsgálóképernyőn megjelenő iránymutató
nyilak beállítási javaslatai szerint.

Fényszóró korrigálása felfelé Zöld szimbólum: nem szükséges
korrekció

Sárga szimbólum: kis mértékű
korrekció szükséges

Piros szimbólum: erőteljes korrekció
szükséges

(tűrésen kívüli)

Fényszóró korrigálása balra Fényszóró korrigálása jobbra

Fényszóró korrigálása lefelé

Ha a beállítások megfelelőek, akkor az összes nyíl zölden világít.

6. Nyugtázza a beállításokat a gombbal.
A szimbólum mellett látható a beállítás dátuma és a pontos ideje.

7. A 2. fényszórónál ismételje meg a 2–6. lépéseket.

8.6.4 Távfényszóró tesztjének elvégzése

ÚTMUTATÁS
A fényszórótesztet a bal és a jobb oldali fényszórón is el kell végezni.

A távfányszórón történő fényszóróteszt végrehajtásához tegye a következőket:
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1. Kapcsolja be a járművön a távfényszórót.

2. Indítsa el a fényszórótesztet a gombbal.

3. Válaszoljon a jóváhagyást kérő üzenetre.

4. Erősítse meg a gombbal a biztonsági kérdést.
A vizsgálóképernyőn megjelenik a fényszóró fényeloszlása.

5. Korrigálja a jármű oldalán a fényszóró-beállítás állítási lehetőségét a vizsgálóképernyőn megjelenő iránymutató
nyilak beállítási javaslatai szerint.

Fényszóró korrigálása felfelé Zöld szimbólum: nem szükséges
korrekció

Sárga szimbólum: kis mértékű
korrekció szükséges

Piros szimbólum: erőteljes korrekció
szükséges

(tűrésen kívüli)

Fényszóró korrigálása balra Fényszóró korrigálása jobbra

Fényszóró korrigálása lefelé

Ha a beállítások megfelelőek, akkor az összes nyíl zölden világít.

6. Nyugtázza a beállításokat a gombbal.
A szimbólum mellett látható a beállítás dátuma és a pontos ideje.

7. A 2. fényszórónál ismételje meg a 2–6. lépéseket.

8.6.5 Ködfényszóró fényszórótesztjének elvégzése

ÚTMUTATÁS
A fényszórótesztet a bal és a jobb oldali fényszórón is el kell végezni.

A ködfényszórón történő fényszóróteszt végrehajtásához tegye a következőket:
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1. Kapcsolja be a járművön a ködfényszórót.

2. Indítsa el a fényszórótesztet a gombbal.

3. Válaszoljon a jóváhagyást kérő üzenetre.

4. Erősítse meg a gombbal a biztonsági kérdést.
A vizsgálóképernyőn megjelenik a fényszóró fényeloszlása.

5. Korrigálja a jármű oldalán a fényszóró-beállítás állítási lehetőségét a vizsgálóképernyőn megjelenő iránymutató
nyilak beállítási javaslatai szerint.

Fényszóró korrigálása felfelé Zöld szimbólum: nem szükséges
korrekció

Sárga szimbólum: kis mértékű
korrekció szükséges

Piros szimbólum: erőteljes korrekció
szükséges

(tűrésen kívüli)

Fényszóró korrigálása balra Fényszóró korrigálása jobbra

Fényszóró korrigálása lefelé

Ha a beállítások megfelelőek, akkor az összes nyíl zölden világít.

6. Nyugtázza a beállításokat a gombbal.
A szimbólum mellett látható a beállítás dátuma és a pontos ideje.

7. A 2. fényszórónál ismételje meg a 2–6. lépéseket.
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8.6.6 Audi Matrix-LED fényszórók

Az Audi Matrix-LED fényszórók esetén a fényszórófény elosztásának beállításához már nem állnak rendelkezésre
beállítócsavarok. A Matrix-LED fényszóró magja egy mechanikamentes rendszerrel átalakított tompításmentes
távfény. A szemből jövő forgalmat vagy az elöl haladó járműveket állandóan bekapcsolt távfény nem vakítja. Egy
kamera felismeri a szemből jövő és az elöl haladó járműveket, és azokat az egyes LED-ek távfényelosztásból történő
letompításával vagy lekapcsolásával kikerüli. Ha már nem található több jármű a vezető látómezőjében, akkor a
rendszer újra átkapcsol a teljes távfényre.

8.6.6.1 Matrix-LED fényszóró távfényszóró-tesztjének elvégzése

ÚTMUTATÁS
Ahhoz, hogy a Matrix-LED fényszóró távfényszóró-tesztjét el lehessen végezni, diagnosztikai
berendezésre van szükség.

A diagnosztikai készülékkel a Master-LED bekapcsol. A fényelosztás pozíciója alapján történik az
értékelés. Ha eltérés van, akkor a korrekciós értéket a diagnosztikai készüléken keresztül a
megfelelő vezérlőegységre át kell küldeni.

Tartsa be a gyártóspecifikus előírásokat.

ÚTMUTATÁS
A fényszórótesztet a bal és a jobb oldali fényszórón is el kell végezni.

A Matrix-LED távfényszórón történő fényszóróteszt végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1–8. lépés úgy, ahogy a Adaptív fényvezérlés fényszórótesztjének elvégzése (Oldal 50) c.
fejezetben le van írva.

2. A diagnosztikai készülékben nyissa meg a jármű ellenőrzési/kalibrálási üzemmódját.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A vizsgálóképernyőn megjelenik a fényszóró fényeloszlása.

4. Írja be a vízszintes értékét a diagnosztikai készülékbe.

5. Erősítse meg a bevitelt a gombbal.
A szimbólum mellett látható a beállítás dátuma és a pontos ideje.

6. A 2. fényszórónál ismételje meg a 2–5. lépéseket.
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8.6.7 BMW Dynamic Light Spot

A BMW Dynamic Light Spot jelölőfény-rendszerével a személyek sötétben nagy távolságban felismerésre és célzottan
megvilágításra kerülnek. A rendszer 2 külön vezérelhető nagy teljesítményű keresőfényt együtt a kivilágítatlan
személyekre irányít. A személyeket idejekorán felismeri a sötétben és megnő a biztonság.

8.6.7.1 Dynamic Light Spot fényszóróteszt elvégzése

ÚTMUTATÁS
Ahhoz, hogy a Dynamic Light Spot fényszórótesztet el lehessen végezni, diagnosztikai
berendezésre van szükség.

Tartsa be a gyártóspecifikus előírásokat.

ÚTMUTATÁS
A fényszórótesztet a bal és a jobb oldali fényszórón is el kell végezni.

A Dynamic Light Spot fényszóróteszt végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1–5. lépés úgy, ahogy a Adaptív fényvezérlés fényszórótesztjének elvégzése (Oldal 50) c.
fejezetben le van írva.

2. Indítsa el a fényszórótesztet a gombbal.

ÚTMUTATÁS
A Light Spot fényszóró megjelenítéséhez enyhén koppintson a kijelzőre, hogy megjelenjen a
görgetősáv.

Ha a görgetősávon lefelé görget, akkor megjelenik a Light Spot ikonja.

3. Válaszoljon a jóváhagyást kérő üzenetre.

4. Erősítse meg a gombbal a biztonsági kérdést.

5. A diagnosztikai készülékben nyissa meg a jármű ellenőrzési/beállítási üzemmódját.

6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A vizsgálóképernyőn megjelenik a fényszóró fényeloszlása.
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7. Korrigálja a jármű oldalán a fényszóró-beállítás állítási lehetőségét a vizsgálóképernyőn megjelenő iránymutató
nyilak beállítási javaslatai szerint.

Fényszóró korrigálása felfelé. Zöld szimbólum: nem szükséges
korrekció

Sárga szimbólum: kis mértékű
korrekció szükséges

Piros szimbólum: erőteljes korrekció
szükséges

(tűrésen kívüli)

Fényszóró korrigálása balra. Fényszóró korrigálása jobbra.

Fényszóró korrigálása lefelé.

Ha a beállítások megfelelőek, akkor az összes nyíl zölden világít.

8. Nyugtázza a beállítást a gombbal.
A szimbólum mellett látható a beállítás dátuma és a pontos ideje.

9. A 2. fényszórónál ismételje meg a 2–8. lépéseket.

8.6.8 Adaptív fényvezérlés fényszórótesztjének elvégzése

Sok modern jármű rendelkezik adaptív fényvezérléssel. Ezeknél a rendszereknél a fényszórók fényelosztása
automatikusan igazodik a különböző körülményekhez. Ezeknek a világításrendszereknek az ellenőrzéséhez be kell
tartani a különböző gyártók útmutatásait.

ÚTMUTATÁS
A fényszórótesztet a bal és a jobb oldali fényszórón is el kell végezni.

Az adaptív fényvezérléses fényszórókon történő fényszóróteszt végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1–6. lépést a Gyorsteszt elvégzése c. fejezetben leírtak szerint.

2. Az Adaptív fényszórók alatt nyissa meg a listát a segítségével.

3. Válassza az >igen< lehetőséget.

4. A segítségével hívja elő a Fényszóró-kiválasztás ablakot.

5. Kapcsolja be a járművön az adaptív fényvezérléses fényszórót.
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6. Indítsa el a fényszórótesztet a gombbal.

7. Válaszoljon a jóváhagyást kérő üzenetre.

8. Erősítse meg a gombbal a biztonsági kérdést.
A vizsgálóképernyőn megjelenik a fényszóró fényeloszlása.

9. Szükség esetén aktiválja a jármű vizsgáló üzemmódját a diagnosztikai készülékkel.

10. Korrigálja a jármű oldalán a fényszóró-beállítás állítási lehetőségét a vizsgálóképernyőn megjelenő iránymutató
nyilak beállítási javaslatai szerint.

Fényszóró korrigálása felfelé. Zöld szimbólum: nem szükséges
korrekció

Sárga szimbólum: kis mértékű
korrekció szükséges

Piros szimbólum: erőteljes korrekció
szükséges

(tűrésen kívüli)

Fényszóró korrigálása balra. Fényszóró korrigálása jobbra.

Fényszóró korrigálása lefelé.

Ha a beállítások megfelelőek, akkor az összes nyíl zölden világít.

11. Nyugtázza a beállítást a gombbal.
A szimbólum mellett látható a beállítás dátuma és a pontos ideje.

12. A 2. fényszórónál ismételje meg a 2–7. lépéseket.
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8.6.9 Fényszóróteszt elvégzése 10 méteres fallal

A 10 méteres fallal végzett fényszórótesztet főként azoknál a járműveknél alkalmazzuk, amelyeknél a fényszórótükör
felső széle a felállítási felület felett 140 cm-nél magasabban van.

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 a függőleges, világos faltól.

2. Rajzolja fel a vizsgálófalra a vonalakat az alábbiak szerint.

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 (középtől középig) a járművön és rajzolja be a méretet az A
vonallal párhuzamosan.

H vonal: Mérje ki a fényszóró közepe – felállítási felület magasságot, 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

3. Takarja le a jobb oldali fényszórót.

4. Igazítsa be függőlegesen a bal oldali fényszórót.

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

5. Igazítsa be vízszintesen a bal oldali fényszórót.

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

6. Takarja le a bal oldali fényszórót.

7. Igazítsa be függőlegesen a jobb oldali fényszórót.

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

8. Igazítsa be vízszintesen a jobb oldali fényszórót.

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

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
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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

53



Munkavégzés a készülékkel SEG V

Fényszóróteszt elvégzése

MMeeggnneevveezzééss

1 Vizsgálati felület
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9 Általános információk

9.1 Problémamegoldások

Az alábbi felsorolás segítséget nyújt Önnek abban, hogy saját maga javítsa ki a kisebb hibákat. Ehhez válassza ki a rá
vonatkozó problémaleírást, és a Megoldás alatt ellenőrizze a felsorolt lehetőségeket, ill. egymás után végezze el a
megadott lépéseket, amíg a probléma meg nem szűnik.

Probléma Megoldás

A készülék nem
indítható el. • Ellenőrizze a készülék és a hálózati dugalj kábelkapcsolatot.

• Biztosítsa a megfelelő feszültségellátást.

• Töltse 15 percig az akkumulátort és végül indítsa újra a készüléket.

A program lefagyott vagy
nem működik. • Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot 30 másodpercig, a készülék

újraindításához.

• Végezzen szoftverfrissítést.

Nem lehet mérni. Adja meg a cégadatokat a Cégadatok megadása (Oldal 22) c. fejezetben leírtak
szerint.

Sötét a kijelző. • Ellenőrizze a készülék és a hálózati dugalj kábelkapcsolatot.

• Biztosítsa a megfelelő feszültségellátást.

• Töltse 15 percig az akkumulátort és végül indítsa újra a készüléket.

• Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot 30 másodpercig, a készülék
újraindításához.

• Esetleg a kijelző meghibásodott. Értesítsen egy Hella Gutmann forgalmazót vagy a
Hella Gutmann Műszaki ügyfélszolgálatát.

9.2 Gondozás és karbantartás

Mint minden készülékkel, az SEG V készülékkel is gondosan kell bánni. Ezért tartsa be a következőket:

• A 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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Az oszlopvezető utánállításához használjon 6 méretű imbuszkulcsot a nyíláshoz.

9.2.1 9 voltos akkumulátortömb cseréje

A következőképpen végezze a 9 voltos akkumulátortömb cseréjét:

1. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az összes csatlakozókábelt.

2. Csavarja ki az akkumulátorrekesz burkolatának 4 csavarját.

3. Vegye ki a 9 voltos akkumulátortömböt.

4. A régi 9 voltos akkumulátortömböt környezetbarát módon helyezze el hulladékként.

ÚTMUTATÁS
Vegye figyelembe a beszerelési irányt / pólusirányt.

5. Helyezzen be új 9 voltos akkumulátortömböt.

6. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.
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9.3 Karbantartási eszközök és tartozékok
A készülék karbantartásához, hibaelhárításához és kiegészítéséhez a következő opcionális eszközök állnak
rendelkezésre:

KKaarrbbaannttaarrttáássii eesszzkköözzöökk ééss ttaarrttoozzéékkookk RReenndd.. NNrr..

Befogóköröm 9XD 181 854-001

Oszlopreteszelés forgatógombja 9SG 855 454-011

Nézőketartó forgatógombja 9SG 855 498-001

Oszlopbefogó elem 9XD 857 744-001

Cseregörgő-készlet (3 görgő) 9XS 862 004-001

Görgős láb 9XS 860 998-001

Görgős láb a 2273 készülékszámtól 9XS 860 998-101

Görgő nélküli láb 9XS 860 999-021

Forgatható fogantyú 9XS 861 032-001

Nézőkekar burkolata 9XS 861 061-001

Oldalrész (2 darabból álló készlet – a nézőke oldalsó burkolatai) 9XS 861 065-001

Nézőkekar 9XS 861 436-001
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KKaarrbbaannttaarrttáássii eesszzkköözzöökk ééss ttaarrttoozzéékkookk RReenndd.. NNrr..

Befogóköröm fogantyúrésze 9SG 126 786-001

Lézernézőke vezetőcsöve 9XS 861 113-001

Hibrid lézernézőke 8PV 861 112-031

Hibrid lézernézőke védőablakai 9EV 857 067-031

Nemesacél oszlop, reteszeléssel 8XT 861 234-041

Működtetőkar/-gomb 9ST 861 074-001

Fresnel-lencse 9EL 857 597-001

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

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

Csúszóelemek (oszlopvezető) 9XD 861 016-001

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

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

Az optikaház zöld fedele 9XS 861 127-091

Be/Ki-kapcsoló 9ST 863 241-011

Akku (12 V) 9XS 863 241-021

Hálózati kábel (1500 mm) 9XS 863 241-031

Kijelző (8,4 collos érintőképernyő) 9XS 861 127-101

Oszlopreteszelés kioldója 9XS 861 009-001

Befogólemez vezetőtengelye 9XS 861 173-001

Vezetőtengely befogótárcsája 9XS 861 250-001

Oszlopbefogó elem 9XD 857 744-001

Optikadoboz védőburkolata 8XS 002 500-031

További alkatrészek kérésre kaphatók!

9.4 A készülék vizsgálata

Az SEG V készüléket 2 éves időközönként meg kell vizsgálni. Az SEG V készüléket csak feljogosított intézet
kalibrálhatja, ill. végezhet rajta javító karbantartást. A vizsgálatra vagy javító karbantartásra vonatkozó kérdések
esetén forduljon a nemzeti szabványügyi hatósághoz, egy Hella Gutmann kereskedelmi partnerhez vagy a Hella
Gutmann Műszaki Ügyfélszolgálatához.

9.5 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,
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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 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
79241 Ihringen
NÉMETORSZÁG
WEEE reg. sz.: DE25419042
Telefon: +49 7668 9900-0
Fax: +49 7668 9900-3999
Mail: info@hella-gutmann.com

9.6 Műszaki adatok
Tápfeszültség 115-230 V ~/50-60 Hz

Áramellátás Ólomakku, belső tápegység

Akkumulátor üzemideje 8–10 h

Akkukapacitás 7 Ah

Kijelző Kivitel: LCD-TFT

Méret: 8,4 hüvelyk

Bevitel Érintőképernyő

Környezeti hőmérséklet ajánlott: 10—35 °C

működési hőmérséklet: 5–40 °C

Operációs rendszer Linux

Tömeg kb. 35 kg

Méret 1700 x 620 x 620 mm (ma x sz x mé)

Interfészek • USB

• WLAN

Lencseközép/padló állítási út 250-1450 mm

Mérési távolság a járműtől 300-700 mm

Fényerő 0-150000 Candela (cd)

Megvilágítás erőssége 0-240 Lux (lx)
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