
  

Zestaw żarówek LED do zamiany kierunkowskazów w światła do jazdy dziennej. Specjalne 
dwukolorowe żarówki LED z zintegrowanym sterownikiem umożliwiają zamianę kierunkowskazów 
w światła do jazdy dziennej, zachowując funkcjonalność kierunkowskazów.

Zestaw przygotowany jest do samochodów wyposażonych w pokładową sieć Bordnetz p.               
 VW PASSAT B6, VW Touran, Skoda Octavia II, VW Golf 6, Audi 8P, Mercedes LM, Peugeot 508, 
nowsze roczniki Fordów Mondeo i itp.

Światła dzienne DRL LED 
w kierunkowskazach.

Wersja do samochodów z pokładową 
siecią Bordnetz.

Zestaw pasuje jako zamiennik standardowych 
żarówek halogenowych PY21W, P21W lub WY21W.

UWAGA !!! 
Wymiary kołnierzy żarówek  PY21W, P21W różnią 
się od żarówek WY21W – zamów więc właściwy 
produkt.

Niektóre samochody mają doprowadzenie napięcia do żarówki kierunkowskazów zintegrowane 
z lampą. 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 o zapoznanie się z instrukcją montażu. Montaż najlepiej podzielić na kilka prostszych 
etapów.

Skład zestawu:

Dwie żarówki
Dwa LED Decodery
Przekaźnik -  automat
Okablowanie
Złączki konektorowe do 
samodzielnego montażu zestawu
 



  

Schemat podłączenia:

Podłączenia realizujemy za pomocą dołączonych złączy konektorowych. Prosimy o zaizolowanie 
połączeń elektrycznych taśmą izolacyjną lub rurkami termokurczliwymi.

UWAGA !!!

Radzimy przed właściwym montażem podłączyć żarówki i led decodery prowizorycznie do układu 
elektrycznego samochodu i sprawdzić działanie układu przy zapalonym silniku, włączonych 
światłach, ksenonach i itd.. Jeżeli zestaw pracuje prawidłowo – można przystąpić do właściwego 
montażu. 

Led Decoder – urządzenie elektroniczne umożliwiające komunikację żarówek LED z siecią 
komputerową samochodu.

Kiedy potrzebny jest LED dekoder ?
 
Po zainstalowaniu reflektora lub żarówki LED występują objawy:
 
(1) Po włączeniu świateł, reflektor lub żarówka LED miga.
 
(2) komputer pokazuje błąd reflektora lub żarówki.
 
(3) Reflektor lub żarówka LED świeci przez chwilę pomimo wyłączenia zasilania.
 
(4) Jasność reflektora lub żarówki LED jest zmniejszona niż przy bezpośrednim podłączeniu do 
źródła zasilania np. akumulatora.
 
Jakie są funkcje LED dekoder CAN BUS ?
 
(1) W przypadków samochodów produkowanych w Niemczech np. Audi, BMW, Skoda, Mercedes:
 
W przypadku tych samochodów system CANBUS włącza się po uruchomieniu silnika. Często 
problemy nie są zauważane po montażu i zasilaniu z akumulatora i pojawiają się po uruchomieniu 
silnika. W tym przypadku konieczny jest elektroniczny LED Dekoder komunikujący się z głównym 
komputerem samochodu co do stanu żarówek. Niektóre niemieckie systemy CANBUS sprawdzają 
również moc pobieraną przez żarówki. W przypadku poboru mniejszej mocy przez żarówki LED 
może być konieczne zastosowane filtru opartego na rezystorze, który zwiększa pobór prądu 
żarówki LED do wielkości akceptowalnej przez komputer.
 
(2) Impulsowe zasilanie żarówek
 
Niektórzy producenci samochodów, głównie niemieckich, stosują impulsowe zasilanie żarówek. 
Technologia ta stosowane jest w celu zmniejszenia ilości ciepła wydzielanego przez żarówki 
halogenowe / coraz mniejsze lampy/, próby zwiększenia ich żywotności oraz kontroli ich stanu 
przez system CANBUS. W tym przypadku, żarówki zasilane są napięciem modulowanym przez 
komputer samochodu. Napięcie jest wyłączane na ok. 2 ms co nie wpływa, z uwagi na 
bezwładność cieplną na widoczność światła z żarówki halogenowej. W przypadku żarówki LED 
może zaistnieć sytuacja, że żarówki LED mogą migać, a następnie zostaną wyłączone. W takim 
przypadku konieczne jest zainstalowanie dodatkowego LED dekodera.



  



  



  

Po zmontowaniu układu żarówek i ich przetestowaniu możemy przystąpić do montażu układu 
przekaźnika / automatu mającego za zadanie wyłączanie świateł dziennych po zapaleniu świateł 
mijania.

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 !!!
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