Manual podłączenia świateł LED do jazdy dziennej
DayLight MODEL 625 HBSW z homologacją RL 00 i
E4 z automatyczny włącznikiem/wyłącznikiem
by mickey11
Zestaw świateł do jazdy dziennej z automatycznym modułem włączania i
wyłączania świateł zakupiony na allegro.
Koszt 104 PLN + wysyłka. Ja zapłaciłem kuriera 19 PLN i na drugi dzieo już
przyjechały. W zestawie otrzymujemy 2x lamp LED super mocne po 8szt LED w
świetle. Lampy są zakooczone przewodem dł. ok. 15 cm z gotowymi wtyczkami
i koszulkami gumowymi. Do tego 2 metalowe uchwyty mocujące i 4 śruby 3mm
z podkładkami i nakrętkami do zamontowania lamp na zderzaku. Do tego 2
przewody czerwone i czarne o długości ok. 2,5m każdy. Do tego moduł
automatyczny z 5-cioma kablami w różnych kolorach.

Światła zapalają się tylko i wyłącznie dopiero po zapaleniu silnika.
Światła gasną po wyłączeniu silnika.
Światła gasną po włączeniu świateł: postojowych, krótkich, drogowych (gdy
zapalony jest silnik)
Dzięki temu mamy całkowity automat i nigdy nie zapomnimy wyłączyd ani
włączyd tych świateł a zgasną jak np. wieczorem włączymy normalne krótkie
światła.

Montaż zaczynamy od wybrania miejsca gdzie chcemy zamontowad światła.
Ja wybrałem miejsce na zderzaku pod kierunkowskazami.

Do montażu potrzebne będą:
Śrubokręt krzyżak, śrubokręt płaski , klucz płaski 6mm, wiertarka i wiertło 3 i 4
mm, linijka, lutownica, cyna ok. 2 metry przewodu i trochę dobrych chęci.
1. Najpierw odmierzamy odległośd do montażu uchwytu pod światła.
2. Po zaznaczeniu na zderzaku gdzie będą przykręcone uchwyty wiercimy 2
otwory wiertłem 3 mm oraz jeden po środku uchwytu wiertłem 4 na dwa kable
od świateł zakooczone 15 cm kablami i wtyczkami.

3. Po przewierceniu otworów przykręcamy lampy śrubami i nakrętkami.
Dajemy też po jednej podkładce i na śrubie od przodu i przed nakrętką z drugiej
strony zderzaka. Będzie trochę problem z założeniem za zderzakiem podkładek
i przykręcenie nakrętkami z powodu ciasnoty. Ja jakoś dałem rade bez ściągania
zderzaka z auta i bez kanału. Ręka musi byd dosyd szczupła żeby bez demontażu
zderzaka dad rade. Mi się udało wszystkie 4 przykręcid.
4. Przez środkowy otwór wciągamy 2 kabelki od świateł przez zderzak.
Foto zmontowanej lampy poniżej. Drugą stronę robimy analogicznie po
symetrycznym odmierzeniu odległości.

5. Jak już mamy lampy zamontowane i przeciągnięte od nich przewody łączymy
je z kablami do lamp w komplecie ok 2,5m długości do każdej lampy. Po
podłączeniu kabli na wtyczki zakładamy na nie gumową izolacje. Ja jeszcze
dodatkowo owinąłem porządnie łączenia izolacją samo wulkanizującą się.

6. Przeciągamy kable od reflektorów jeden lewą stroną a drugi prawą do
miejsca połączenia z modułem. Ja jako miejsce zamontowania modułu
wybrałem pod maską od z lewej strony kącik za korkiem wlewu do
spryskiwaczy.
Moduł foto

7. Teraz przystępujemy do podłączenia kabli do modułu. Musimy ściągnąd lewe
nadkole na tyle żeby wymontowad światło postojowe wraz z kostką przy
żarówce. Włączamy światła postojowe i sprawdzamy na którym z dwóch
przewodów od żarówki jest napięcie 12V. Wyłączamy światła, odpinamy kostkę
od żarówki postojowej. Musimy podważyd śrubokrętem płaskim blokadę i
wysunąd tą wtyczkę na której był prąd podczas pomiaru. Teraz trzeba ją
podczyścid i przylutowad do niej kabel jednożyłowy który poprowadzimy
otworem w karoserii do naszego modułu.

Długośd kabla ok. 1,5 metra. Po przylutowaniu przewodu musimy go zaizolowad
izolacją i z powrotem wsunąd do kostki. Dopinamy do kostki żarówkę
postojową i zakręcamy ją w reflektorze. (Nie będzie łatwo z powodu ciasnoty
ale da rade). Potem zakładamy nadkole i przykręcamy je.
8. Czas na podłączenie wszystkich kabli do modułu i jego zasilania.
Z modułu wychodzi 5 kabli.

9. Łączymy kable. Biały z modułu wraz z dwoma czarnymi od świateł
podłączamy do masy auta.

Żółty kabel z modułu łączymy z tym przewodem który dolutowaliśmy do
postojówki.
Jeden zielony kabel z modułu (obojętnie którym) lutujemy z dwoma
czerwonymi przewodami od świateł LED.
Pozostałe dwa kable z modułu czerwony i zielony musimy podłączyd pod
zasilanie które pojawia się najlepiej dopiero po przekręceniu stacyjki. Ja
wybrałem kostkę od wycieraczek która jest przy naszym module zaraz za
wlewem do spryskiwaczy. Ten czerwony i zielony z modułu dolutowałem do
kabla pomaraoczowego w tej kostce po wcześniejszym sprawdzeniu że jest na
nim 12V po przekręceniu kluczyka w stacyjce.

10. Testy...
Światła zapalają się tylko i wyłącznie dopiero po zapaleniu silnika.
Światła gasną po wyłączeniu silnika.
Światła gasną po włączeniu świateł: postojowych, krótkich, drogowych (gdy
zapalony jest silnik)
Dzięki temu mamy całkowity automat i nigdy nie zapomnimy wyłączyd ani
włączyd tych świateł a zgasną jak np. wieczorem włączymy normalne krótkie
światła.

Światła działają prawidłowo.
Ładnie izolujemy kable od modułu i co kawałek spinamy je albo opaskami albo
izolacją. Ja wybrałem izolacje.
Czas pracy ok. 2-3h. Koszty dodatkowe brak.

FOTO:

manual by mickey11

