
Komfort index modul 
 
Általános ismertető 

A komfort index modul az irányjelzők kényelmesebb használatát teszi lehetővé.  Az indexkar rövid billentése 
után az adott oldalon az irányjelzők háromszor villannak fel.   
A modul alapvetően elektronikus vezérlésű irányjelzővel rendelkező gépjárművekbe szerelhető be, de 
kiegészítő relékkel hagyományos járművekhez is használható. (lásd 2. oldal) Az egyes rendszerek különböző 
polaritású vezérlőjelet használnak ezért a modul kétféle változatban készül.  Beszerelés előtt ellenőrizni kell a 
vezérlés típusát és az ennek megfelelő modult kell választani. A burkolaton lévő + illetve – felirat jelzi a modul 
típusát. 
A modul 4 kivezetéssel rendelkezik. 

PIROS: +12V táp. Lehetőség szerint a gyújtáskapcsoló utáni kapcsolt +12V-ra kell kötni. A 
modul áramfelvétele kb. 2mA. Ha nincs más lehetőség állandó +12V-ra is köthető. 

KÉK:   Test 
SÁRGA:  Bal és jobboldali index vezérlőjelek. A két sárga vezeték felcserélhető. 
 
Bekötési vázlat 

 
Negatív polaritású rendszer bekötése   Pozitív polaritású rendszer bekötése 
 
Bekötési információ néhány autótípushoz  

Az adatok tájékoztató jellegűek. Beszerelés előtt ellenőrizze a megadott vezetékek funkcióját! 

Gyártmány Típus Évjárat Verzió Piros Kék Sárga1 Sárga2 
Fiat Punto II 99->05 negatív szürke/kék? A6 fekete C5 lila/fehér B1 lila/fekete C6 

Ford Focus MKI 98->01 pozitív 
zöld/piros 
indexk-6 

fekete/fehér 
indexk-5 

zöld/sárga 
indexk-1 zöld/kék indexk-3 

Ford 
Focus MKI 
facelift 01->04 negatív 

zöld/piros 
indexk-6 

fekete/fehér 
indexk-5 

fekete/sárga 
indexk-1 

fekete/kék 
indexk-3 

Ford Fiesta MKV 01->07 negatív indexk-6 indexk-5 indexk-1 indexk-3 

Ford 
Fusion 
(MKI) 02-> negatív indexk-6 indexk-5 indexk-1 indexk-3 

Ford 
Mondeo 
MKIII 00->06 negatív 

zöld/narancs 
indexk-6 fekete indexk-5 

fekete/zöld 
indexk-1 

fekete/zöld 
indexk-3 

Mazda Xedos6 92->00 pozitív fekete/zöld? test csavarozni sárga/zöld? fekete/piros 

Nissan Terrano II 93-> negatív 
zöld ablaktörlők-
15 

barna indexk 
M817-1 

zöld/sárga indexk 
M817-2 

zöld/barna indexk 
M817-3 

Opel Astra G 98->04 pozitív fekete indexk-4 test csavarozni 
fekete/zöld 
indexk-8 

fekete/fehér 
indexk-9 

Opel Vectra B 95->02 pozitív indexk-4 test indexk-8 indexk-9 

Opel Zafira 99->05 pozitív fekete indexk-4 
barna 
ablaktörlők/display 

fekete/zöld 
indexk-8 

fekete/fehér 
indexk-9 

Suzuki Swift II 05->10 negatív 
fehér/piros 
indexk-13 

fekete/narancs 
indexk-6 

kék/piros indexk-
5 

piros/kék indexk-
7 

Toyota Avensis 97->03 negatív 
fekete/sárga 
gyújtásk test csavarozni 

zöld/sárga 
indexk-1 

zöld/fekete 
indexk-3 
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