MONTERINGSGUIDE
Art. nr. 12106

BYTTE ORIGINALBALLAST D2S
Bytte av ballast på Ford Mondeo 2004-modell.
Denne fremgangsmetoden kan brukes på omtrent alle originalballaster på markedet.

1 STRØMTILFØRSEL

Vi starter med strømtilførsel. Vi åpner lyktedekselet og
leter oss frem til de to tykkeste kablene som går inn
på ballasten. På denne lykten er det gult og brunt. Vi
følger ledningene ut av lykta. Før vi klipper testes det
om vi har rette ledninger. På bildet i midten setter vi
12v inn på de to ledningene vi har funnet. Dette er

kun for sikkerhetsskyld. De tykkeste ledningene inn
på ballasten er som regel alltid riktig.
Så klipper vi ledningene slik som på bildet til høyre. På
disse to lodder vi fast den ovale koblingen i xenonsettet vårt. Se bilde lengre ned for ferdig loddet oval
12v-kobling.

2 HØYSPENT

Vi har allerede byttet xenonpæra og skal nå koble på ny høyspent-del. Den gamle høyspentkoblingen har vi klippet av og restene ligger igjen i lykta. Sett på den nye D2-pluggen og vri den fast
på pæra. Lag en gjennomføring gjennom lokket til D2 kabelen slik
som på bildet til venstre.

3 NESTEN FERDIG

Hvis du nå kobler på ballasten og lukker lokket skal mesterverket ditt
se ut som på bildet til venstre. Koble strøm på originalpluggen og se
at alt fungerer før du fortsetter. Fungerer det ikke? Prøv å snu den
ovale 12v koblingen i ballasten. Du har kanskje koblet feil. Fungerer
det nå? Bra!
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4 TETT LYKTA

Hvis du er fornøyd og alt lyser som det skal må du tette gjennomføringen din skikkelig godt med silikon så det ikke kommer inn vann.
Ballasten vår plasseres med koblingen hengene nedover så det ikke
kommer inn vann. Du kan plassere den der du ønsker bare ikke i
nærheten av eksosen.

Alternativt: Dra ut strømtilførsel innenifra lykta og før den ut og følg deretter
veiledningen vår.

Ferdig montering.

TIPS! – 35w/55w

Du kan benytte 55w ballast i stedet for originale 35w.
Da vil du få sterkere lys men samtidig litt kortere levetid
på pærene. 55w anbefales aldri til nærlys, men til fjernlys.
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