
ugie).

 

Procedura montażu w samochodzie
 

Wyłącz silnik, zapłon i podnieś maskę samochodu. Odczekaj 10 - 15 min na 
ochłodzenie silnika oraz elementów oświetlenia. Jeśli do reflektora jest dobre 
dojście od strony komory silnika, to nie trzeba go wyjmować. 

 

 

 

 

Zdejmij tylne osłony reflektorów, które zakrywają żarówki i wtyczkę z ich 
zasilaniem. Zdemontuj żarówki halogenowe. 

 

 

 

 

W osłonie wywierć wiertarką otwór o średnicy 25mm, aby możliwe było 
wyprowadzenie przewodów wysokiego napięcia od palnika ksenonowego do 
przetwornicy wysokiego napięcia. 

 

 

 

 

Usuń plastikową osłonę na której pisze „nie dotykaj żarówki palcami” oraz 
gąbkę zabezpieczającą, tak aby nie dotknąć zespołu świetlnego palnika ręką. 
Palniki ksenonowe muszą być czyste i bezpieczne. 

 

 

 

Umieść palniki ksenonowe w oprawach lamp, w miejsce wcześniej 
zdemontowanych żarówek halogenowych. Połącz wtyczki zasilania żarówek 
halogenowych do końcówek konektorowych oznaczonych literą A. 

Uwaga 

W przypadku montowania palników ksenonowych H4 H/L zwróć uwagę na 
trzy konektory. Palnik H4 składa się z dwóch źródeł światła w jednym zespole 
świetlnym – mijania (do jazdy) oraz drogowe (dł
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  systemu CAN.

, komputer zestawów HID Xenon

 

 

Umieść reflektor na jego miejscu, w przypadku, jeśli konieczne było jego 
zdemontowanie. Przeciągnij przez wywiercony otwór o średnicy 25mm w 
osłonie tylnej reflektorów końcówki przewodów oznaczone literami B i C.  

 

 

 

 

Umieść uszczelkę gumową oznaczoną literą D w wywierconym otworze, tak 
aby zabezpieczyć przed przetarciem się kable, wyprowadzone od palnika 
ksenonowego do przetwornicy. 

 

 

 

 

Instalacja przetwornicy - nałóż na przetwornice uchwyty mocujące dołączone 
do zestawu. Całość przymocuj śrubkami do nadwozia samochodu lub innego 
stałego elementu, tak aby zapewnić stabilność.  

Uwaga 

Przetwornica pracuje w temperaturze max. 105oC, wybierz zatem miejsce jej 
montażu tak, by nie narazić elementów wokół niej się znajdujących na 
szkodliwe działanie tej temperatury. Podobnie przetwornicy nie wolno 

instalować w pobliżu elementów, które nagrzewają się do wysokiej temperatury. Wyjścia przewodów z 
przetwornicy powinny być skierowane w dół. 

Podłącz okablowanie palnika ksenonowego oznaczone literami B z kablami 
przetwornicy do pasujących wtyczek z uszczelkami gumowymi. Podłącz kabel 
wysokiego napięcia oznaczony literą C z gniazdem wysokiego napięcia w 
przetwornicy.   

Uwaga 

Po instalacji zaleca się wymianę bezpiecznika świateł mijania, na bezpiecznik 
o wartości 20-25A. 

Niektóre modele samochodów posiadają kontrolujący system komputerowy 
CAN. Po zainstalowaniu może zaświecić lampkę kontrolną  sygnalizuj ąc  
przepalenie żarówki, ale nie ma to wpływu na użytkowanie pojazdu. W tym wypadku możliwe jest 
zastosowanie resetera ostrzeżeń
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