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Pokyny k instalaci soupravy xenonových světel HID
typ H1,H3, H4 Hi/Lo, H7

Před instalací
Před montáží soupravy si důkladně prostudujte tento návod. Montáž doporučujeme 
přenechat odbornému servisu s dostatečnými zkušenostmi a potřebným vybavením.
Zařízení generuje při své činnosti vysoké napětí dosahující hodnoty 23.000V. Takto vysoké 
napětí je životu nebezpečné. Mimoto jsou křemenná pouzdra H.I.D. velmi tenká a křehká a 
špatná manipulace s nimi může mít za následek poškození světla a tím i jeho špatnou funkci. 
Proto doporučujeme přenechat montáž zařízení odbornému servisu.

UPOZORNÉNÍ: Dodatečně montované xenonové osvětlení není schváleno pro provoz na 
pozemních komunikacích, proto jej není možné využívat v běžném provozu. 

UPOZORNĚNÍ: Namontováním xenonových výbojek do běžných reflektorů může vlivem 
vysoké světelné teploty dojít k mírnému zašednutí horní části paraboly reflektoru. Tento jev 
je běžný a uživatel s ním musí být před montáží seznámen!

Příprava instalace
1. Ověřte funkčnost elektrických zařízení ve vozidle.
2. Zkontrolujte baterii vozidla, zdali je hladina kapaliny v přijatelných mezích a zdali nejsou 

zoxydované konektory baterie. 
3. Odpojte kladný pól autobaterie, aby během instalace nedošlo ke zkratu.
4. Připravte si potřebné nástroje.

Během instalace
1. Dbejte, aby během montáže ani kdykoliv potom nepřišly jednotlivé komponenty do styku 

s horkými částmi motoru nebo s nádržkou chladící kapaliny.
2. V případě zásahu do jednotlivých komponentů pozbývá produkt záruky.
3. Nikdy se nedívejte přímo do světlometu bez dostatečné ochrany očí. Silné světlo by 

mohlo způsobit bolest očí nebo i závažnější poranění.
4. Výrobce nenese žádnou právní zodpovědnost za jakákoli poškození nebo úrazy 

způsobené nesprávnou manipulací se zařízením.
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Schéma zapojení a postup montáže pro sadu H4 Hi/Lo

1. Ještě před zahájením samotné instalace je vhodné zkontrolovat, zdali je v zadní části 
předního světlometu dostatek místa pro montáž výbojky.

2. Zkontrolujte, zdali je objímka původní žárovky shodná s objímkou nové výbojky. 
3. Sejměte z původní žárovky konektor s kabelem, odstraňte vodovzdorné krycí víčko a 

uvolněte pružinu tak, aby bylo možné žárovku vyjmout. 
4. Osazení H.I.D. výbojky 

POZOR! Dbejte, aby jste se během manipulace s výbojkou nedotkli její skleněné 
části.
a) Xenonovou výbojku s paticí osaďte do otvoru pro žárovku a zajistěte ji pomocí 

originální pružiny.

b) Nyní protáhněte vodiče od výbojky ven ze světlometu. Způsob protažení vodičů je 
nutné zvolit v závislosti na typu konstrukce zadní části světlometu. (POZOR! Před 
výběrem správného postupu vždy ověřte, zda originální krycí víčko světlometu jde 
bez problémů nasadit zpět na světlomet i s usazenou výbojkou – patice výbojky je 
totiž hlubší než patice žárovky a v případě, že je mezi žárovkou a krycím víčkem malý 
prostor, nemusí jít víčko kvůli přečnívající patici výbojky zpět nasadit. V takovém 
případě je nutné vyrobit nové, hlubší víčko, tak aby je bylo možné nasadit i přes 
přečnívající patici výbojky a zachovat tak vlhkotěsnost světlometu. Tento úkon 
vyžaduje konstrukční zkušenosti a je závislý na dispozicích montážního pracoviště.                             

c) Zkompletujte světlomet.
5. Připojení vodičů

a) Nejdříve přiveďte jeden červený (+) vodič a dva černé (-) vodiče k baterii vozidla a 
ponechte je odpojené.
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b) Zvolte vhodné umístění jednotlivých komponentů sady a pevně je přimontujte.
c) Pomocí dodaných konektorů propojte černý a bílý vodič vedoucí z ballastu (měniče)

s vodiči vedoucími z ovladače (černý vodič s černým a červený vodič s bílým). 
d) Spojte 2 nalisované konektory mezi výbojkou a balastem (měničem)
e) Spojte 3-pólový konektor Hi/Lo signálu mezi výbojkou a ovladačem.
f) Připojte zástrčku se 3 konektory do protikusu pro žárovku H4 ve vozidle. 
g) Připojte červený (+) vodič ke kladnému pólu baterie a černý (-) vodič k zápornému 

pólu baterie.
h) Nastartujte motor, spusťte světla a přesvědčte se, že výbojky fungují správně.

Upozornění: vysokonapěťové vodiče (od výbojky k ballastu) nikdy nenastavujte ani 
neopravujte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo špatná funkce!

Postup montáže pro ostatní sady s paticemi H1, H3 a H7 je velmi podobný jako pro sadu 
H4 Hi/Lo, ale v sadě není dodávána přepínací jednotka (ovladač) pro přepínání dálkových a 
potkávacích světel, takže vodiče z měniče připojíte pomocí dodaných konektorů a 
spojovacích plíšků přímo k patici původní žárovky (bílý vodič kladné napájení, černý vodič 
kostra).

UPOZORNĚNÍ
Po namontování xenonových světel je nezbytné provést nové seřízení světlometů, tak aby 
bylo dosaženo optimálního úhlu světelného kuželu. Možnost ručního nastavení sklonu 
světlometů dle zatížení vozu zůstává vždy zachováno. Vzhledem k velmi vysoké intenzitě 
světla vyzařovaného xenonovými výbojkami je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost 
nastavení světlometů vzhledem k zatížení vozidla, aby nedocházelo k oslňování 
protijedoucích řidičů.
Dále je nezbytné udržovat krycí skla světlometů v naprosté čistotě, aby nedocházelo ke 
špatnému lomu světla z reflektorů.

Informace k záruce
Prvnímu vlastníkovi garantujeme, že H.I.D. souprava bude, při normálním používání, po 
dobu trvání záruky plně funkční. Záruka se nevztahuje na normální opotřebení výrobku a 
jeho poškození zásahem vyšší moci. Vlastník přebírá plnou odpovědnost za správnou 
instalaci zařízení a záruka se nevztahuje na poškození zařízení způsobené špatnou 
instalací. V případě, že nebude výrobek v záruční lhůtě fungovat správně a jeho poškození 
nebude způsobeno špatnou instalací nebo obsluhou, zavazuje se výrobce výrobek opravit 
nebo dodat výrobek nový. 
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