
Instalação de faróis de neblina - Fiesta 08  

Material necessário: Kit de faróis de neblina Ford (encontrado nos distribuidores Ford), 
ou você pode fazer o seu, sem problemas.   

Se quiser fazer o próprio kit vai precisar de um farol auxiliar LE c/ lâmpada, um farol 
auxiliar LD c/ lâmpada, um relé, um interruptor para o farol auxiliar, oito abraçadeiras, 
quatro parafusos PH 4,8x13mm2, quatro porcas rápidas M6, dois parafusos PH 
4,2x25mm2 e o chicote para ligação do botão, relé e faróis com os respectivos 
conectores.   

Ferramentas adicionais: estilete (ou canivete) para cortar o tampão do farol no pára-
choque, multímetro, fita isolante, chave phillips 3/16x1 1/2", cortador de fios (opcional), 
ferro de solda (opcional), solda eletrônica liga 40x60 SnxPb (opcional), espaguete 
termorestringente (opcional), furadeira sem fio ou micro retífica (opcional), kit de micro 
retífica(opcional).   

Para a montagem desse kit não é necessária a retirada do pára-choque, nem o 
levantamento do veículo.   

No procedimento de instalação serão mencionadas as cores dos fios (18 AWG) que vêm 
no kit, a saber: vermelho para alimentação dos faróis de neblina a partir da caixa de 
fusíveis, passando pelo fusível de 15 A; marrom é o negativo (terra); branco é utilizado 
para alimentação dos faróis (saída do relé) e para o acionamento do relé (origem do 
botão de acionamento); azul é utilizado para acionar o relé (origem do botão de 
acionamento).   

Não há necessidade de desligar a bateria do carro (cabo negativo) mas, se o seu carro 
tiver "air-bag" é bastante recomendável porque pode ocorrer acionamento acidental.   

Procedimentos:   

1. Para recortar o pára-choque utilize um estilete. Eu utilizei um canivete fino porque 
com o estilete corre o risco de danificar o acabamento do pára-choque. Para recortar o 
tampão comece fazendo um círculo menor e depois recorte o contorno com cuidado 
para não danificar as bordas. Utilizei uma lixa do kit de micro retífica e a furadeira sem 
fio para dar o acabamento final no contorno do furo.   

 



2. Encaixe as presilhas (porca rápida) nos suportes do pára-choque e verifique o 
enroscamento dos parafusos. Isso facilita na montagem final do farol.   

3. O funcionamento dos meus faróis, diferentemente do que está no manual de 
instalação do kit (acionamento do farol no pós-chave) ficou da seguinte forma: com a 
lanterna ligada, e o motor também, os faróis de neblina acendem ao acionar o botão. Ao 
desligar o motor, a lanterna permanece acesa mas os faróis de neblina se apagam. 
Quando o motor é religado os faróis de neblina reacendem. Isso porque, cada farol de 
neblina é de 51W, o que drena, aproximadamente, 4,25 A da bateria, totalizando 8,5 A 
de dreno. Se permanecerem acesos por muito tempo a sua bateria pode descarregar 
rapidamente.   

Para fazer essa ligação eu utilizei o fio branco que entra para o botão de acionamento 
dos faróis de neblina e liguei-o na iluminação do isqueiro do carro. Eu preferi utilizar a 
energia que vem do isqueiro porque não é usado para nada. Observem que a ligação 
indiscriminada de qualquer fio acarreta em drenagem de corrente adicional, que vai 
passar pelo fusível correspondente ao componente, podendo queimar o fusível. O terra 
(fio marrom) eu também liguei no terra do isqueiro porque tem a bitola compatível e, 
não é usado. Esse terra é também usado pelos faróis porque é comum, inclusive até o 
relé. A iluminação do botão (fio cinza) eu retirei do botão do desembaçador do vidro 
traseiro.   

O relé que veio no kit é da marca Cliptech e a ligação é a seguinte:   

30 - Positivo que vem do fusível de 15 A, originado do pós-ignição. Fio vermelho.  
85 - Sinal de acionamento que vem do botão. Fio azul.  
86 - Terra. Fio marrom.  
87 - Fio branco que leva energia até os faróis de neblina.   

No caso do kit não tem erro porque já está tudo ligado, com suporte e conectores.   

Para conseguir o sinal de pós-ignição eu retirei da saída do relé de pós-ignição (relé 
preto). Utilize um multímetro para confirmar se há energia após girar a chave na 
posição II. O fio que chega nesse relé de ignição vem da caixa de maxi fusíveis da 
bateria. Da saída do relé há um fio verde-preto que alimenta o barramento de pós-
ignição.   

 



 
Muito cuidado nessa operação porque pode haver curto-circuito!   

Para passagem dos fios para o motor eu retirei o espaguete que vem no chicote e 
recoloquei após a passagem. A passagem dos fios para o motor é feita através da 
borracha na foto. É bastante difícil. Eu utilizei um arame e um fio como sonda.   

  

O posicionamento do relé e do fusível ficou da seguinte forma:   

 



  

Junto com o kit vem um porta fusíveis mas, como não havia meios de eu prendê-lo na 
caixa de fusíveis eu retirei e usei um dos suportes vagos. Se for fazer isso também, 
cubra cada conector com um espaguete ou qualquer material isolante para não interferir 
na operação do fusível de 15 A.   

4. Após a passagem dos fios para o motor, passe-os rente ao pára-lama dianteiro 
esquerdo (lado do motorista) e desça pelo reservatório de água do limpador do pára-
brisa. Se tiver uma abraçadeira branca, retire a existente e prenda o chicote juntamente 
com as mangueiras presas ali.   

5. Como eu havia cortado a parte final do chicote refiz as emendas e soldei-as. 
Recomendo colocar uma camada de solda em todas as emendas. Isso evita mau contato 
futuro, aquecimento desnecessário dos fios e fica muito resistente.   

6. Passe os fios para o farol do lado direito (lado do passageiro) abaixo do radiador 
prendendo-os com abraçadeiras plásticas pretas. Coloque os conectores nas pontas do 
chicote.   

7. Monte os faróis e conecte os cabos de alimentação.  

 



  

8. Ligue o motor e verifique o funcionamento de todos os sistemas do carro.   

9. Mantenha o motor ligado por algum tempo com os faróis de neblina e faróis ligados. 
Observe se há alguma alteração na caixa de fusíveis. Se estiver tudo normal, a 
instalação está terminada.   

10. Os faróis de neblina devem ser utilizados quando a visibilidade estiver limitada a 
menos de 50 metros, conforme orientado no manual do veículo (pág. 5-3).  

Atenção: não há garantia explícita ou implícita do funcionamento correto desta 
instalação no seu veículo. Faça-o por sua própria conta e risco. Se não estiver 
familiarizado com os termos utilizados nesse procedimento ou não possui 
conhecimento algum em elétrica não realize a instalação pois sérios danos à 
parte elétrica do seu veículo poderão ocorrer.   
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