
Zestaw żarówek LED do zamiany kierunkowskazów 
w światła do jazdy dziennej.

Bez wiercenia !!!
Bez trwałej ingerencji w instalację elektryczną samochodu !!!

Szybki montaż i demontaż !!!
W każdej chwili możesz zamontować standardowe żarówki !!!

Oszczędność żarówek świateł mijania i ksenonów !!!

Wersja z diodami LED 5730

Dane techniczne:
Żarówki LED - światła do jazdy dziennej DRL + kierunkowskazy

Napięcie zasilania:12-14 V DC
LED Chip: 5730 SMD

Ilość diod LED : 20 sztuk / żarówka
Emisja światła: 360 stopni.
Jasność zestawu: 1000 LM

Kolor światła: Białe - DRL 5500K / pomarańczowe kierunkowskazy

 

Zestaw specjalnych żarówek LED wraz z filtrami CAN i automatem do świateł dziennych montowanych zamiast standardowych
żarówek  w  kierunkowskazach,  pozwalający  na  konwersję  lamp  kierunkowskazów  na  światła  do  jazdy  dziennej,  zachowując
oczywiście funkcję kierunkowskazów. 

UWAGA !!!

Niektóre  samochody mają  doprowadzenie  napięcia  do żarówki  kierunkowskazów zintegrowane  z  lampą  (np.  BMW).  Oprawka
żarówek kierunkowskazów w tych samochodach nie ma wyprowadzeń w postaci przewodów. W takich przypadkach, konieczne
będzie wpięcie się w przewody w kostkę doprowadzającą zasilanie do lampy. Jeżeli nie znasz się nic na elektryce - zleć montaż
elektrykowi samochodowemu - zajmie mu to 10 minut. Prosimy o sprawdzenie działania zestawu przed właściwym montażem
po prowizorycznym podłączeniu i sprawdzeniu poprawności działania przy włączonym silniku. Prosimy nie ciąć przewodów,
zanim nie zostanie sprawdzona poprawność działania zestawu ! 

UWAGA !!!

W przypadku samochodów wyposażonych w pokładową sieć Bordnetz np. VW PASSAT B6, VW Touran, Skoda Octavia II, VW
Golf  6,  Audi  8P w zależności  od  konfiguracji,  może  zaistnieć  konieczność  zastosowania  dodatkowego  filtra.  Filtr  rozwiązuje
problemy  w  przypadku:  efektu  migotania  żarówek  LED  w  samochodach  z  impulsowym  sprawdzaniem  sprawności  żarówek.
Komputer  w  tych  samochodach  wyłącza  zasilanie  żarówek  na  2  ms  w  celu  sprawdzenia  ich  sprawności  działania.  Przerwy
milisekundowe  nie  mają  wpływu  na  pracę  żarówek  halogenowych  z  uwagi  na  ich  bezwładność  cieplną.  Najczęściej  z  tym



problemem mogą spotkać się użytkownicy samochodów wyprodukowanych po 2013 r marki VW, Skoda Octavia, AUDI, Mercedes,
Jeep, Doge, BMW.

Schemat podłączenia elektrycznego:

 

 
Zestawy żarówek do konwersji kierunkowskazów w światła do jazdy dziennej występują z adapterami:
 

Adaptery podłączamy w gniazdka żarówek kierunkowskazów.

Nie będzie również występowało zjawiska zwiększenia częstotliwości migania kierunkowskazów.  Światła dzienne włączane są po
podaniu dodatniego napięcia na dodatkowy kabelek zasilania.  Z uwagi na wymóg aby światła do jazdy dziennej wyłączały się po
zapaleniu świateł mijania konieczne jest zainstalowanie automatu - przekaźnika, który jest w zestawie.



 
Czarny kabel podłączamy do miejsca w instalacji elektrycznej samochodu, gdzie pojawia się dodatnie napięcie po przekręceniu
kluczyka. Czerwony kabel podłączamy do (+) postojówek - po włączeniu świateł mijania dodatnie napięcie wyzwoli zadziałanie
przekaźnika i  wyłączy światła  do jazdy dziennej.  Kierunkowskazy będą działać normalnie,  gdyż  zasilane są z gniazd żarówek
kierunkowskazów.  Kabelki  odpowiedzialne  za  zasilanie  światła  białego  do  jazdy dziennej,  podłączamy za  pomocą  załączonej
przedłużki do automatu świateł dziennych - kabel biały. Pamiętajmy aby dokładnie zaizolować połączenia !!!


