
 

Toyota Hilux 2021-
Montagekit för 30tum LED-ramp

Artikelnummer: TOY04-KIT

Artnr ljusramp:
TEL30EM (Viklight Tellus 30tum)

Monteringsanvisning:
Se sida 2 för monterinsbilder.

1. Demontera fronten.

2. Demontera plastbalken framför krockbalken

3. Markera centrum på krockbalken.

4. Montera fast fästena på krockbalken, enligt bild 1

5. Montera fast fästena på LED-rampens sidor och montera ledrampen
mot fästena som nu är monterade på krockbalken. Se bild 2

7. Kapa ur på sidoplasten för fästena där de tar i efter förra steget, se
bild 3

8. Dra åt bultarna och se till att LED-rampen är centrerad.

9. Skär ut plastbalken där fästena hamnar och återmontera enligt bild 4

10. Såga bort de tunna stående plastribborna på grillen, behåll ca 2cm i
nederkant. Även den vertikala kraftiga ribban i mitten skall bort bakom
LED-rampen. Se bild. 5

11. Behåll så mycket du kan av de liggande ribborna på sidorna.
Se bild 6.

12. Från insidan av fronten så behöver det sågas bort enligt bild 7 så att
LED-rampens vinkelfästen inte tar i.

13. Provmontera fronten och se om LED-rampen är centrerad.

14. Lossa nu fronten igen och montera fast stabiliseringsstagen på
LED-rampens sidovinklar, se bild 8. Använd dig av befintlig M6 gänga i
bilens balk och självborrande skruv på vinkelfästet

15. Montera CAN-kablaget (XCU1150 eller CANKEY-CABLE)
Kablaget kopplas vid kontakten som går till ABS-ventilpaketet (Brake
actuator assembly) som sitter på förarsidan nära batteriet.

XCU1150 löds in, CANKEY-CABLE läser av induktivt.

CAN-LOW: Kopplas till vit kabel (Kontaktens stift 10)
CAN-HI: Kopplas till svart kabel (Kontaktens stift 22).
Denna kabel kan vara rosa på en del bilar beroende på 
produktionsplats och tillverkningsperiod. 

Kablagets svarta matningskabel jordas, och den röda matningskabeln 
kopplas till batteriet.

Konfigurering av kablagets automatiska helljusfunktioner:
1. Ställ fordonet på plan mark
2. Slå på tändningen
3. Ställ helljusautomatiken i läge AUTO
4. Vänta till strålkastarna hunnit starta upp helt
5. Slå på helljuset och håll inne helljusspaken i ca 10 sekunder
6. Extraljuset blinkar ett par gånger för att bekräfta kontakt
7. Slå av helljuset igen, installationen är nu klar

16. Återmontera fronten.

17. Klart
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