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MX-1 
AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ 

 

Automatyczny włącznik-wyłącznik świateł MX-1 przeznaczony jest do wszystkich samochodów 
z instalacją 12Volt. Włącznik ma za zadanie – automatycznie, bez udziału kierowcy - po 
załączeniu stacyjki załączać światła z kilku sekundową zwłoką i wyłączyć światła natychmiast po 
wyłączeniu stacyjki. Dzięki zastosowaniu zwłoki zapalania świateł nie występuje zbędne 
obciąŜenie akumulatora i uruchomienie silnika – szczególnie zimą – jest łatwiejsze. 

 

Staranny montaŜ wykonany wg. instrukcji przyczyni się do bezawaryjnej pracy przez wiele lat. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe obwody sterowania światłami mijania i światłami pozycyjnymi oraz zasilanie 
włącznika powinny być zabezpieczone bezpiecznikami. 
 
 

Podczas monta Ŝu wi ązka wł ącznika nie powinna by ć poł ączona z centralk ą. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         fot.1 - wi ązka MX-1            fot. 2 – centrala MX-1 
     

Wiązka składa się z kilkunastu przewodów, których podłączenie jest bardzo proste. 
 
PRZEWÓD CZARNY (MASA) → naleŜy połączyć z karoserią samochodu (masa instalacji) przez 
przylutowanie lub podłoŜenie – oczka wykonanego z przewodu - pod śrubę wkręconą od wewnątrz 
kabiny w słupek karoserii. 
 
PRZEWÓD CZERWONY (+12V) → musi być podłączony przez bezpiecznik do +12V – naleŜy 
znaleźć w skrzynce bezpieczników samochodu bezpieczniki o duŜych wartościach (20 lub 30A), 
następnie przy pomocy kontrolki lub Ŝaróweczki samochodowej z dwoma przewodami sprawdzić 
czy jest napięcie (czy świeci Ŝaróweczka) przy wyłączonej stacyjce. Po znalezieniu takiego 
bezpiecznika wyjąć bezpiecznik i podłączyć CZERWONY PRZEWÓD do przewodu bezpiecznika, 
na którym teraz nie ma napięcia (Ŝaróweczka nie świeci) i bardzo dokładnie zaizolować. WłoŜyć 
bezpiecznik ponownie do gniazda, Ŝaróweczka powinna zapalić się. 
 
PRZEWÓD śÓŁTO-ZIELONY  (+12V STACYJKA) → podłączyć do +12V po zapłonie ginący 
podczas rozruchu silnika – ustawić stacyjkę w pozycję, gdy zapalone są kontrolki na desce 
rozdzielczej samochodu, przy pomocy kontrolki (Ŝaróweczki) odnaleźć przewód, na którym jest 
napięcie, po wyłączeniu stacyjki w pozycję 1 lub 0 napięcie musi ginąć (Ŝaróweczka przestaje 
świecić). Po znalezieniu odpowiedniego przewodu upewnij się czy podczas rozruchu silnika 
napięcie ginie (Ŝaróweczka przestaje świecić) a następnie naleŜy przylutować do niego 
PRZEWÓD śÓŁTO-ZIELONY i dokładnie zaizolować. 
W samochodach z silnikiem Diesla zalecane jest, aby PRZEWÓD śÓŁTO-ZIELONY był 
podłączony do kontrolki ładowania na desce rozdzielczej samochodu. Aby odnaleźć taki przewód 
naleŜy podłączyć jeden koniec kontrolki (Ŝaróweczki) do stałej masy, a drugi koniec do 
odpowiedniego przewodu – po uruchomieniu silnika na przewodzie tym powinno pojawić się 
napięcie +12V, kontrolka (Ŝaróweczka) zaświeci się. W niektórych samochodach zamiast napięcia 
+12V pojawia się masa – w tym przypadku konieczne będzie podłączenie sterowania po zapłonie 
przez dodatkowy przekaźnik, aby zamienić masę na +12V. 
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PRZEWODY FIOLETOWE (PRZEKAŹNIK ŚW. POZYCYJNYCH + lub -) → załączyć ręcznie 
światła pozycyjne samochodu i przy pomocy kontrolki (Ŝaróweczki) odnaleźć przewód lub 
przewody, na których pojawia się napięcie lub masa w chwili załączania świateł (najłatwiej znaleźć 
je przy włączniku świateł – kolumnie kierownicy). Poprzez włączanie i wyłączanie świateł upewnić 
się, Ŝe to właściwe przewody. Jeśli jeden przewód Ŝaróweczki podłączony jest do karoserii a drugi 
do przewodu świateł pozycyjnych i po załączeniu świateł Ŝaróweczka zapala się to znaczy, Ŝe 
przewody fioletowe po połączeniu ze sobą naleŜy podłączyć do +12v (najlepiej podłączyć do 
drugiego końca bezpiecznika, do którego podłączony został wcześniej czerwony przewód). W 
sytuacji, gdy konieczne było podłączenie jednego przewodu kontrolki (Ŝaróweczki) do +12v a drugi 
koniec podłączony był do przewodu świateł pozycyjnych i po załączeniu świateł Ŝaróweczka 
zapalała się, przewody fioletowe po połączeniu ze sobą trzeba podłączyć do masy (wykonać 
solidne połączenie z karoserią samochodu). 
 
PRZEWODY NIEBIESKIE  (ŚW. POZYCYJNE) → podłączyć przez bezpieczniki 5A (ewentualnie 
sprawdzić czy między punktami połączeń a Ŝarówkami są bezpieczniki) do w/w przewodów 
znalezionych przy sprawdzaniu jak sterowane są światła pozycyjne. Jeśli po podłączeniu jednego 
NIEBIESKIEGO przewodu w samochodzie – po połączeniu centralki z wiązką i załączeniu stacyjki 
- zapalą się wszystkie światła pozycyjne to oba NIEBIESKIE przewody naleŜy połączyć razem 
(połączenie „Z” na schemacie). Jeśli natomiast zapaliła się tylko lewa lub prawa strona świateł 
pozycyjnych naleŜy odszukać obwód od drugiej strony świateł pozycyjnych i podłączyć drugi 
NIEBIESKI przewód. Po załączeniu stacyjki, jeśli w dalszym ciągu nie zapalają się wszystkie 
światła pozycyjne (np. w VW świeci się lewa i prawa strona świateł pozycyjnych a brak jest 
podświetlenia deski rozdzielczej, klamek, itp. wewnątrz samochodu) konieczne będzie 
zastosowanie dodatkowego połączenia z diodami. 
 
DODATKOWE POŁĄCZENIE Z DIODAMI (KONIECZNE W SAMOCHODACH KONCERNU VW) 
→ w niektórych samochodach sterowanie światłami pozycyjnymi podzielone jest na trzy 
niezaleŜne obwody. W takiej sytuacji naleŜy dodatkowo podłączyć dwie diody 3A według 
schematu (** VW OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE – połączenia zaznaczone linią przerywaną). 
 
PRZEWODY POMARAŃCZOWE (PRZEKAŹNIK ŚW. MIJANIA) → załączyć ręcznie światła 
mijania samochodu i przy pomocy kontrolki (Ŝaróweczki) odnaleźć przewód lub przewody, na 
których pojawia się napięcie lub masa w chwili załączania świateł (najłatwiej znaleźć je przy 
włączniku świateł – kolumnie kierownicy). Poprzez włączanie i wyłączanie świateł upewnić się, Ŝe 
to właściwe przewody. Jeśli jeden przewód Ŝaróweczki podłączony jest do karoserii a drugi do 
przewodu świateł mijania i po załączeniu świateł Ŝaróweczka zapala się to znaczy, Ŝe przewody 
pomarańczowe po połączeniu ze sobą naleŜy podłączyć do +12v (najlepiej podłączyć do drugiego 
końca bezpiecznika, do którego podłączony został wcześniej czerwony przewód).  
W sytuacji, gdy konieczne było podłączenie jednego przewodu kontrolki (Ŝaróweczki) do +12v  
a drugi koniec podłączony był do przewodu świateł mijania i po załączeniu świateł Ŝaróweczka 
zapalała się, przewody pomarańczowe po połączeniu ze sobą trzeba podłączyć do masy (wykonać 
solidne połączenie z karoserią samochodu). 
 
PRZEWODY ZIELONE (ŚW. MIJANIA) → podłączyć przez bezpieczniki 10A (ewentualnie 
sprawdzić czy między punktami połączeń a Ŝarówkami są bezpieczniki) do w/w przewodów 
znalezionych przy sprawdzaniu jak sterowane są światła mijania. Jeśli po podłączeniu jednego 
ZIELONEGO przewodu w samochodzie – po połączeniu centralki z wiązką i załączeniu stacyjki - 
zapalą się światła mijania to koniecznie oba ZIELONE przewody naleŜy połączyć razem. Jeśli 
natomiast zapaliła się tylko jedna strona świateł mijania naleŜy odszukać obwód od drugiej strony 
świateł mijania i poprzez dodatkowy przekaźnik podłączyć drugi ZIELONY przewód (patrz: 
schemat sterowania świateł ksenonowych). Po załączeniu stacyjki po kilku sekundach powinny 
zapalać się wszystkie światła mijania. 
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PRZEWÓD RÓśOWY (ŚW. DROGOWE) → podłączany jest tylko w sytuacji, gdy w samochodzie 
są lampy zespolone, tzn. w jednym reflektorze jest podwójna Ŝarówka świateł mijania  
i drogowych i po zapaleniu na stałe świateł drogowych (długich) światła mijania gasną (taki efekt 
nie występuje przy rozdzielonych reflektorach i wtedy przewodu moŜna nie podłączać). Przy 
pomocy kontrolki (Ŝaróweczki) odnaleźć przewód, na którym pojawia się napięcie w chwili 
załączania świateł (najłatwiej znaleźć przy kolumnie kierownicy). Poprzez włączanie i wyłączanie 
świateł upewnić się, Ŝe to właściwy przewód. Jeśli jeden przewód Ŝaróweczki podłączony jest do 
karoserii a drugi do przewodu świateł drogowych i po załączeniu świateł Ŝaróweczka zapala się to 
znaczy, Ŝe odnaleziony został właściwy przewód i do niego naleŜy podłączyć przewód RÓśOWY. 
Przewód RÓśOWY, jeśli nie jest wykorzystywany powinien być zaizolowany. 
 
PRZEWÓD BRĄZOWY (DRUGI LUB TRZECI KANAŁ PILOTA) → do przewodu podłączany jest 
włącznik czasowy. Druga końcówka mechanicznego czasowego włącznika musi być podłączona 
do masy. Jeśli funkcja ma być takŜe uruchamiana z autoalarmu to przewód brązowy naleŜy 
równieŜ podłączyć do przewodu autoalarmu, na którym pojawia się masa po naciśnięciu przycisku 
DRUGI LUB TRZECI KANAŁ. Po uruchomieniu funkcji zapalą się światła na około 30 sekund. 
\ 

Przewód BR ĄZOWY, jeśli nie jest wykorzystywany powinien by ć zaizolowany, w Ŝadnym 
wypadku nie powinien by ć podł ączony do masy. 
 
PRZEŁĄCZNIK: „ON - OFF”  (niebieska obudowa) fot.3.  
naleŜy zamontować w celu wystąpienia:  
  - konieczności czasowego wyłączenia automatycznego  
włącznika świateł.  
 
Monta Ŝ rekomendowany!  

                             fot.3 - przeł ącznik: „ON/OFF” 
 
→ przełącznik „ON - OFF” naleŜy zamontować na przewodzie śÓŁTO-ZIELONYM rozcinając 
przewód i podłączając oba końce przewodu do końcówek przełącznika. Takie rozwiązanie daje 
moŜliwość wyłączenia funkcji automatycznego zapalania świateł gdy zaistnieje taka potrzeba. 
 
 
 
WŁĄCZNIK: „30 sekund ” (czarna obudowa) fot.4.  
Dla bardziej wymagających uŜytkowników włącznika MX-1  
wskazany jest montaŜ czasowego włącznika (przycisk z czarną 
obudową).  
Włącznik czasowy – jeśli nie jest wyłączony „niebieski”  
przełącznik - słuŜy do uaktywniania dwóch dodatkowych  
funkcji:                               fot.4 - wł ącznik: „30 sekund”  
 
1. przy wyłączonej stacyjce – wciśnięcie przycisku włącznika (wysterowanie pilotem autoalarmu) 
spowoduje zapalenie świateł na około 30 sekund, funkcja ułatwia otwarcie bramy lub dojście do 
domu w nieoświetlonych uliczkach, podwórkach, itp.; (światła moŜna zgasić przed upływem 30 
sekund załączając stacyjkę). 
2. przy załączonej stacyjce i zapalonych światłach – wciśnięcie przycisku włącznika spowoduje 
zgaszenie świateł mijania, a ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje zapalenie świateł mijania – 
funkcja moŜe być wykorzystywana podczas oczekiwania na przejazdach kolejowych lub  
w korkach ulicznych. 

 
WYKONANIE POŁĄCZEŃ ZGODNIE Z OPISEM ORAZ DOKŁADNE DOCI ŚNIĘCIE ZŁĄCZ 
WIĄZKI I CENTRALKI SPRAWI, śE WŁĄCZNIK MX-1 BĘDZIE DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO 
PRZEZ WIELE LAT. 
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SPRAWDZENIE FUNKCJI WŁ ĄCZNIKA MX-1 
 
 
Po połączeniu przewodów wiązki z instalacją samochodu naleŜy wpiąć włącznik MX-1 do gniazda 
wiązki i sprawdzić działanie wszystkich funkcji włącznika: 
 
1. załączyć stacyjkę, odczekać 6 sekund – powinny zapalić się światła pozycyjne i światła mijania 
 
2. przy zapalonych światłach uruchomić silnik – w chwili uruchamiania silnika światła powinny 

zgasnąć a zaraz po uruchomieniu ponownie się zapalić. Jeśli światła nie gasną przy 
uruchamianiu silnika naleŜy przewód śÓŁTO-ZIELONY podłączyć w inne miejsce instalacji 
samochodu. 

 
3. przy zapalonych światłach pozycyjnych i światłach mijania – podać na chwilę masę na przewód 

brązowy (wcisnąć włącznik czasowy), powinny zgasnąć tylko światła mijania a po kolejnym 
podaniu na chwilę masy na przewód brązowy (wciśnięciu włącznika czasowego) ponownie 
zapalić się światła mijania. Podczas gaszenia świateł mijania nie mogą gasnąć światła pozycyjne 
– jeśli światła pozycyjne gasną naleŜy w innym miejscu instalacji samochodu podłączyć 
przewody ZIELONE (sterowanie światłami mijania). 

 
4. przy pracującym silniku i włączonych światłach załączyć światła drogowe pociągając do siebie 

dźwignię świateł (funkcja „flash” świateł drogowych) – po 3 sekundach od momentu załączenia 
świateł drogowych powinny zgasnąć światła mijania. Jeśli przy dłuŜszym przytrzymaniu dźwigni 
świateł i świeceniu się świateł drogowych ŚWIATŁA MIJANIA MIGAJĄ naleŜy przełączyć w inne 
miejsce instalacji samochodu przewody ZIELONE (sterowanie światłami mijania). Przy 
właściwym podłączeniu nie będzie efektu migania świateł mijania. 

 
5. przy pracuj ącym silniku i wł ączonych światłach zał ączyć światła drogowe odpychaj ąc od 

siebie d źwigni ę świateł (zał ączanie świateł drogowych na stałe) – W WI ĘKSZOŚCI 
SAMOCHODÓW NIE MOśNA W TEN SPOSÓB ZAŁ ĄCZYĆ ŚWIATEŁ DROGOWYCH, ale 
jeśli będzie mo Ŝna przestawi ć dźwigni ę i światła drogowe si ę zapalą to – nale Ŝy sprawdzi ć 
czy po 3 sekundach od momentu zał ączenia świateł drogowych zgasn ą światła mijania. 
Jeśli przy dłu Ŝszym świeceniu si ę świateł drogowych ŚWIATŁA MIJANIA MIGAJ Ą naleŜy 
przeł ączyć w inne miejsce instalacji samochodu przewody ZIELO NE (sterowanie 
światłami mijania). Przy wła ściwym podł ączeniu sterowania światłami mijania, zał ączenie 
przez wł ącznik MX-1 oraz świateł drogowych (w dowolny sposób) nie b ędzie wpływało na 
funkcje realizowane przez elektronik ę samochodu i nie b ędzie efektu migania świateł 
mijania. 

 
 

Jeśli wszystko działa poprawnie – GRATULUJEMY – tzn., Ŝe włącznik został prawidłowo 
podłączony i będzie słuŜył przez wiele lat. 


