
UNIWERSALNY MODUŁ 
SKŁADANIA LUSTEREK

MSL 16
Moduł MSL może współpracować z dowolną konfiguracją składanych lusterek, niezależnie czy są one 
sterowane z fabrycznego przełącznika impulsem plusa, masy czy bezpośrednio zasilaniem 
silniczków. W niektórych samochodach, jeśli lusterko prawe posiada odrębne sterowanie od lewego, 
może być konieczne zastosowanie drugiego modułu, osobno dla lewej i osobno dla prawej strony.

Możliwe konfiguracje podłączenia (podano, jak pracuje włącznik składania lusterek w samochodzie):

1. Sterowanie masą niezależnie, czy zapłon jest włączony czy zgaszony.
- podłączyć przewód zielony z modułu MSL pod przewód z przełącznika, na którym pojawia się masa 
przy składaniu lusterek. Po 5 sekundach od zamknięcia zamka drzwi na zgaszonym zapłonie moduł 
wygeneruje impuls masy na przewodzie zielonym. Impuls trwa przez 3 sekundy. 

Koniecznie należy sprawdzić, czy na fabrycznym przewodzie w stanie spoczynku nie 
występuje plus. Podanie masy z modułu MSL mogłoby spowodować zwarcie i uszkodzić 
moduł lub fabryczną instalację. W takiej sytuacji zastosuj dodatkowo przewód fioletowy (patrz 
punkt 4).

2. Sterowanie masą gdy zapłon jest włączony. Na zgaszonym zapłonie przełącznik lusterek nie 
działa:
-- podłączyć przewód zielony z modułu MSL pod przewód z przełącznika, na którym pojawia się masa 
przy składaniu lusterek, a przewód niebieski z MSL na przewód zapłonowy w tym przełączniku. Po 5 
sekundach od zamknięcia zamka drzwi na zgaszonym zapłonie moduł wygeneruje impuls masy na 
przewodzie zielonym i dodatkowy impuls plusa symulujący załączony zapłon na przewodzie 
niebieskim. Impuls trwa przez 3 sekundy. 

Koniecznie należy sprawdzić, czy na fabrycznych przewodach w stanie spoczynku nie 
występują przeciwne do podawanych napięcia. Podanie impulsu z modułu MSL mogłoby 
spowodować zwarcie i uszkodzić moduł lub fabryczną instalację. W takiej sytuacji zastosuj 
dodatkowo przewody fioletowe (patrz punkt 4).

3. Sterowanie plusem niezależnie, czy zapłon jest włączony czy zgaszony.
- podłączyć przewód niebieski z modułu MSL pod fabryczny przewód na którym pojawia się plus w 
momencie składania lusterek.

Koniecznie należy sprawdzić, czy na fabrycznym przewodzie w stanie spoczynku nie 
występuje masa. Podanie zasilania z modułu MSL mogłoby spowodować zwarcie i uszkodzić 
moduł lub fabryczną instalację. W takiej sytuacji zastosuj dodatkowo przewód fioletowy (patrz 
punkt 4).

4. Odseparowanie przewodów sterujących od instalacji auta.
Jeśli zaistnieje konieczność odseparowania od instalacji fabrycznego przewodu sterującego lub 
zapłonowego na czas działania modułu, każdy z przewodów sterujących (zielony i niebieski) posiada 
w sąsiednim gnieździe swój przewód wejściowy w kolorze fioletowym. Każda para wejście-wyjście 
jest spoczynkowo zwarta ze sobą, czyli przewód zielony z fioletowym w sąsiednim gnieździe i 
niebieski z fioletowym obok. 
Jeśli musimy podać impuls plusowy symulujący włączenie zapłonu na fabryczny przełącznik lub 
przekaźnik lusterek, przecinamy fabryczny przewód i podłączamy odpowiednio niebieski od strony 
przełącznika, a fioletowy od strony instalacji samochodu. W ten sposób sterownik odetnie pozostałe 
odbiorniki, a zasili plusem zapłonowym jedynie przełącznik/przekaźnik lusterek.

5. Sterowanie fabrycznymi motorkami lusterek.
- należy znaleźć przewody sterujące pracą silniczka składania lusterek. Na jednym będzie pojawiał 
się plus przy składaniu, a masa impulsowo przy rozkładaniu lub spoczynkowo. Na drugim odwrotnie, 
plus przy rozkładaniu a masa impulsowo przy składaniu lub spoczynkowo.
Oba przewody należy przeciąć i wpiąć moduł MSL zgodnie ze schematem:

Jeżeli w samochodzie lusterka są rozdzielone i osobno sterowane jest lewe i prawe lusterko, należy 
zastosować dwa moduły lub wykorzystać sterowanie masą lub plusem z przełącznika fabrycznego.

Podłączenie przewodów:
CZERWONY I POMARAŃCZOWY -  zasilanie +12V
CZARNY - masa
BIAŁY - zamek centralny +12V (impuls zamykania siłownika) UWAGA !!! Nie podłączać do plusa 
sterującego kierunkowskazami. 
ŻÓŁTO-ZIELONY - stacyjka (plus pojawiający się po włączeniu zapłonu w pozycję ACC)
NIEBIESKI - składanie lusterek (+)
FIOLETOWY - spoczynkowo zwarty z niebieskim przewodem
ZIELONY - składanie lusterek (-)
FIOLETOWY - spoczynkowo zwarty z zielonym przewodem

Działanie modułu MSL:
Po podłączeniu modułu do instalacji samochodu lusterka będą się składać z 5 sekundowym 
opóźnieniem, przy zamykaniu samochodu na zgaszonym zapłonie. Moduł umożliwia jednorazowe 
zablokowanie złożenia lusterek a także wyłączenie funkcji składania, np. na okres zimowy. Jeżeli po 
pierwszym impulsie zamknięcia w ciągu ww. 5 sekund na wejściu zamka centralnego (BIAŁY) pojawi 
się kolejny impuls, lusterka się nie złożą. 

Podłączenie modułu nie zmienia funkcji przełącznika lusterek.
Moduł nie rozkłada lusterek, tę funkcję realizuje elektronika samochodu po 

załączeniu zapłonu. Jeśli samochód takiej funkcji nie posiada, trzeba rozłożyć 
lusterka przełącznikiem. 


