
Em minha recente viagem de férias para o Brasil e depois de várias verificações em comércio especializado eu poderia 
adquirir, depois de uma espera de três dias, os faróis auxiliares famosos RCD comercializou de agora em diante para 
o padrão Ka 2001 e de recente saída para o mercado, ainda não existindo em nosso país. 

Com a ajuda inestimável do sócio o Mauricio, nós levamos a cabo a instalação na parte de trás do paragolpes 
original que, depois de ter extraído da localização deles/delas, poderíamos observar nós já possui as três colunas com 
as bases preparou atarraxar os faróis RCD. 

Talvez em algum momento o Brasil decidiu que o padrão novo de Ka tem faróis auxiliar, mas os custos 
indicaram que não era comercialmente possível a instalação deles/delas, para que que os buracos originais se 
cobertos com falso negro cego interrogam com honeycomb puxar,  semelhante ao rejilla/grilla do radiador que está 
como rendições de he/she o padrão zero quilômetro. 

Você pode apreciar o conteúdo do Kit Aux RC 935 para Ka de nos quadros seguintes o padrão 2001 de agora 
em diante aquele he/she vem contanto de um interruptor que o folheto he/she acompanhado ilustrativo sugere para 
instalar à esquerda do painel de instrumentos, debaixo de as moedas correntes de guarda. Em nosso caso o mesmo 
povoou no buraco da marca adaptando do autoestéreo por não danificar o torpedo do painel de instrumentos. He/she 
também traz a instalação grampeia, o revezamento correspondente, um chicote elétrico com os términos deles/delas, 
o interruptor, parafusos e prensacables de fibra sintética (precintos de plástico). 

Eu também coloquei alguns quadros aqui com o detalhe do desarmamento do regulamento horizontal dos 
faróis auxiliar (eles não têm regulamento vertical), de forma que a operação do mecanismo pode ser apreciado. 
As luminárias usadas (não contanto no Kit) eles são o Hella alemão H3 PK 22s 12V e 55W (esses do cabo) desde para 
a dificuldade que representa a substituição do mesmo em os faróis, foi optado por um produto de qualidade excelente 
para evitar ulterioridades. 

Também foram comprados vários grampos de fixação dos plásticos de guarda-fogo que é acostumado 
arrombar o processo de desarmamento e he/she povoaram um fusível de 15A no um portafusibles de ar proveram no 
chicote. 

O instrutivo contanto por RCD está a coisa suficientemente clara embora um pouco o menino no deles/delas 
imagens. He/she também traz o diagrama da instalação elétrica que é simples e é capaz para ser conectado à 
alimentação das luzes de posição originais, alcançando com isto, para o um, virar eles, cortar a energia para os faróis 
auxiliares, evitando a possibilidade deste modo, dos esquecer ignições. 

A passagem do contanto chicote elétrico foi levado a cabo do habitáculo para o motor vão (usando como guia 
um arame que nós passamos do vão para o interior do carro) para o tetón de borracha que busca removendo o 
recuperador de vidro do eu liquido coolant. 

De lá foi levado para antes do carro e vai isto pelo lado do radiador. Você eles embainharam os términos com 
fita de adesivo e o chicote estava de acordo com o precintos plásticos providos. 

O corte em nome do plástico confusão inferior foi levada a cabo com uma montanha manual pequena. Para o 
um corte das bases do falso grelha um torno mecânico de mini Dremel era usado com disco de tribunal e um 
morango pequeno para arquivar os barbatana (embora podem ser usadas outras ferramentas de uso mais comum, 
como folhas de montanha e arquivos de mão ou lixa de grão espesso). 

Lhe agradeça novamente a meu amigo e sócio do KaClub, Mauricio Perticaro. 

    



     



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    

Tutorial feito pelo fera karloska

 

Retirado do Fórum Zetec Club  

Tutorial foi feito em espanhol e traduzir grosseiramente para o português.  

Tópico original http://69.89.27.209/~zetecclu/forum/index.php?topic=27036.0
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