
montować światła do jazdy w dzień.

 

 

Przed zamontowaniem prosimy sprawdzić, w którym miejscu chcielibyście Państwo zamonować 

światła jazdy dziennej. Kodeks Drogowy dokładnie określa, na jakiej wysokości i szerokości wolno 

 

 

Ponieważ światła jazdy dziennej winny zapalać się 

zawsze przy uruchamianiu zapłonu, trzeba je podłączyć 

do instalacji w miejscu gdzie pojawia się napięcie po 

włączeniu zapłonu (oznaczenie zacisku 15). W 

przypadku auta Golf 5 do dyspozycji jest kaseta 

bezpieczników w komorze silnika. Po prostu  

włączyć zapłon, zmierzyć woltomierzem i wyszukać 

wolne miejsce podłączenia.  

W przypadku określonych wariantów aut Golf 5 brak 

jednak do dyspozycji żadnego zacisku 15 w kasecie bezpiecznikowej (komora silnika).  

Można ją utworzyć za pomocą dodatkowego bezpiecznika w kasecie bezpiecznikowej  

(wnętrze) – we wtyku F41. 
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zgodnie ze schematem.  

 

 

 

Za pmocą dostarczonego przekaźnika zasilanie świateł 

dziennych zostaje przerwane przy załączaniu świateł 

mijania.  

 

 

 

 

 

 

 

Przy załączaniu świateł mijania cewka przekaźnika dostaje napięcie, otwiera obwód prądu i przerywa 

zasilanie prądem świateł jazdy dziennej. Do tego przekaźnik potrzebuje odpowiedniego sygnału, 

który prowadzony jest od wtyczki reflektora głównego do 

przekaźnika. W tym celu trzeba zastosować kabel 

seryjnego światła postojowego (zacisk 58). Następnie 

wszystkie kable poprowadzić do przekaźnika i podłączyć 

 

 

Wskazówka: teraz prosimy przetestować działanie 

świateł do jazdy w dzień, ponieważ będzie można 

łatwiej usunąć ewentualne błędy. 

 

 

Teraz zaizolować poszczególne kable podłączenia i ułożyć tak, aby nie mogły wystąpić żadne 

uszkodzenia. 
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onę. Dostarczona do świateł wiązka kabli 

przedniego zderzaka. Wymiary tego wycięcia muszą być odpowiednie do rozmiaru i kształtu lamp.  

 

 

 

 

O ile układanie kabli do lewego światła jazdy dziennej jest jeszcze dość proste, o tyle po stronie 

pasażera należy dokonać obejścia przez przednią osł

umożliwia to bez większych komplikacji. Prosimy kierować się oryginalną wiązką kabli oraz jej 

przebiegiem i zamocować wszystko wiązaniami do kabli. 

 

 

 

 

Ponieważ chodzi o uniwersalny zestaw świateł do jazdy w dzień, należy więc wyciąć kratki 

Najlepszymi pomocnymi narzędziami będą  tutaj wycinarka, brzeszczot piły i pilnik! 
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Czas montażu: ok. 2,5 - 4 godzin. 

 

 

 

Teraz można skleić światła z kratkami i przykręcić je. 

Trzeba tylko jeszcze połączyć wtyki świateł do wiązki kabli 

oraz wcisnąć lampy razem z kratkami do zderzaka. 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: światła do jazdy w dzień zawsze mogą świecić się tylko przy wyłączonych 

reflektorach świateł mijania  i światłach postojowych! 
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