
  

Toyota Proace 2020
Montagekit för 20tum LED-ramp Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Detta kit passar även Peugeot Expert, Citroen Jumpy och Opel 
Vivaro
Artikelnummer: PSA02-KIT

Artnr ljusramp:
VLY20EM (Viklight Ymer 20tum)

Monteringsanvisning:
Se sidan 2 för bilder och montering.

Inkoppling extraljuskablage
Koppla in reläkablaget, matning till relä stift 30 tas vid batteriet i 
motorrummet. 
Helljussignal för aktivering av extraljusrelät tas från brun/svart 
helljuskabel vid lamphuset.

Jordning av relä stift 86 sker på lämplig plats i karossen. 
Om vaggströmbrytaren som sitter monterad i reläkablaget skall 
användas (valfritt, då kan extraljusen stängas av separat) kopplar 
man enligt följande: 
Stift 1: Signal från helljus 
Stift 2: Vit kabel - går till stift 86 på reläet 
Stift 3 gulfärgat: Jord (svart kabel) 
Strömbrytaren dras in i kupén där ett 20mm-hål borras på lämplig 
plats. 
 
Om vaggströmbrytaren inte skall användas (extraljusen slår då 
alltid på ihop med helljuset) tas vaggströmbrytaren bort, och 
tillslagssignalen från helljuset kopplas direkt till vit kabel som går 
till stift 86 på reläet.



  

Demontera registreringsskylthållaren.
Den inre delen av plasten innanför parkeringssensorerna sågas 
bort, i linje med gjutkanten i plasten, se bild.
Använd en fintandad såg för att förhindra flisning.

Demontera kablarna till 
parkeringssensorerna innan kapning 
påbörjas för att undvika att skada 
dessa.

Inre delen av ena sidans parkeringssensorkåpa är kapad.
Kapa bort den liggande ribban på grillen men behåll lite längd på de 
vertikala ribborna, se bild.

Håll upp B110-fästet mot 
stötfångaren, markera och borra hål 
för gummiexpanderskruvarna.
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Tryck in stötfångaren mot krockbalken och markera genom hålet på 
PSA02 fästet var du skall borra. Detta stag stabiliserar stötfångaren 
för LEDrampen. Borra ett 5mm hål stötfångarens överdel och tryck in 
blindniten. Popnita sedan fast PSA02-fästet. )

Montera fast LED rampen på B110 och 
fäst på stötfångaren. Skruvarna till LED 
rampen ska hamna bakom 
parkeringssensorernas hållare. 
Återmontera sensorernas kablage.

Montera reläsatsen och dra fram matningen till LED rampen. Se 
föregående sida för kabelfärger och inkopplingsplats.

Återmontera 
registreringsskylthållaren.
Klart!
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