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Riippuen ajovalojen rakenteesta eri asetukset aiheuttavat ongelmia.

Malli
Malli DAM >= DAM <= Korimalli -
508 . . . . .

Varustelu, jota tämä dokumentti koskee
Autossa on neliasentoinen ajovalokatkaisin ja sade-/ valoisuusanturi. Päivävalot ovat puskurin alla
sumuvalojen vieressä.
Normaali toiminta valokatkaisimen eri asennoilla:
0-asento: puskurin alla olevat päivävalot toimivat ja (useimmissa autoissa) takana palavat seisontavalot.
AUTO- asento: kirkkaalla säällä, kuten 0 asento. Hämärässä etupään päivävalot sammuvat ja ajovalot
syttyvät.
Seisontavaloasento: Edessä ja takana palavat seisontavalot.
Ajovalot- asento: Edessä palavat ajovalot ja takana parkit. Mittarivalaistus on himmeämpi kuin päivävaloilla.
BSI:n asetukset, jotka vaikuttavat toimintoihin
Valikkopolku: Diagbox/ Vianetsintä/ Expert- tila/ BSI/ Korjaus/ Asetusten koodaus/ Asetusten koodaus/
manuaalinen kauko-ohjelmointi/ Auton järjestelmäasetus.
Päästäksesi suoraan manuaaliseen kauko-ohjelmointiin katkaise PPS- testerin internet-yhteys tai jätä
kirjautumatta palvelimelle testerin sitä kysyessä.

Valikko: "Signaalien lähetys - ulkovalaistus -
sisävalaistus".
Kohta "Päivävalojen tyyppi": Oikea arvo 508:lle on
"Erilliset huomiovalot". Jos tämä kohta on väärin,
autossa palavat ajovalot päivävaloina ja puskurin alla
olevat päivävalot eivät toimi.

Kohta "Huomio- ja seisontavalojen yhtäaikainen
sytytys": Ei --> takaparkit eivät pala päivävaloilla. Kyllä -
-> takaparkit palavat päivävalojen kanssa.

Oikea päivävalotoiminto?
EU:n alueella takaparkkien ei tarvitse palaa päivävalojen kanssa. Peugeotin tehdasasetuksena ne kuitenkin
palavat yhdessä ja suosittelemme asetusta näin.Molemmat asetukset ovat kuitenkin laillisia.

Tämä dokumentti on tehty ensi sijassa kertomaan, miten muuttaa asetuksia, jos haluaa muutoksia
päivävalotoimintoihin. Jos autosta poistetaan takaparkkien toiminta päivävaloilla, asetus palautuu
alkuperäiseksi, jos BSI:n asetukset haetaan interntin kautta tehtaan palvelimelta.
Xenon- valojen erityispiirteitä
Testattaessa hämäräkytkintä automaattisilla ajovaloilla huomataan, että valaisuuden palautuessa esim.
tunnelista ulos ajettaessa xenonit pysyvät päällä pienellä viiveellä.
Xenon- valollisen auton päivävalot ja etuseisontavalot toimivat samoilla led- valoilla. Ledit palavat
kirkkaammin päivävaloilla ja aavistuksen himmeämmin seisontavaloasennossa.
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