
 
 
 

Udostępniam fotostory z naprawy przełącznika 
świateł w mojej Xsarze II (prod. 08.2001) z 
instalacją multiplex.  
Naprawa się udała, ale dopiero czas pokaŜe 
czy zastosowane rozwiązanie miało jakiś sens. 
Uprzedzam, Ŝe lutowanie ścieŜek jest bardzo 
ryzykowne i nie radzę tego robić typową 
lutownicą 100W. Ja uŜywałem lutownicy 
50W, 24V ze stabilizacją temperatury grota. 
 
Przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem 
prac odłącz akumulator aby zapobiec 
przypadkowemu zadziałaniu airbag-a 
 
WSZELKIE NA ŚLADOWNICTWO 
MOICH DZIAŁA Ń PODEJMUJECIE 
WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNO ŚĆ !!! 



 
Z tyłu kierownicy znajdują się 3 otwory jak na zdjęciu. Aby mieć do nich dojście naleŜy zdjąć 
dolną połówkę osłony kolumny kierownicy – wykręcamy 3 śruby na torx, wyjmujemy osłonę 
(pamiętaj o wyjęciu kluczyka ☺). 
Wyjęcie poduszki jest dosyć proste ale niestety robi się to praktycznie na ślepo. NaleŜy 
włoŜyć śrubokręt w otwór i odgiąć spręŜynę – zaczep powinien odskoczyć i poduszka nieco 
odejdzie od kierownicy. Pierwsze dwa przewaŜnie idą dobrze, ale trzeci najtrudniej. 
Proponuję zrobić najpierw dolny zaczep a potem pierwszy i drugi górny. 

 
Poduszka po odskoczeniu wszystkich trzech zaczepów 

Tu minimalnie widać spręŜynę 
blokującą poduszkę. Samą 
spręŜynę widać na zdjęciach 
wnętrza kierownicy. 



 
Po obydwu stronach poduszki są złącza – naleŜy podwaŜyć śrubokrętem osłonkę/blokadę 
złącza i potem wyjść wtyczkę w kierunku od poduszki. 

 
Tu widać odblokowaną osłonkę/blokadę złącza 



 
A tu wyjęta wtyczka. Podobnie robimy z zieloną wtyczką z drugiej strony. 
Odłączamy równieŜ czerwony przewód od „szyny” klaksonu i wyjmujemy poduszkę 

 
Tak wygląda wnętrze kierownicy 



 
 

 

To jeden z otworów przez który 
wkładaliśmy śrubokręt aby 
odblokować poduszkę. I widać 
spręŜynę 

Drugi i trzeci otwór 



 
Rozłączyć zaznaczone złącze 
USTAW KOŁA NA WPROST i  wykręć śrubę blokującą kierownicę – duuuŜy torx. 
Ja odkręciłem szerokim śrubokrętem – łatwo poszło. 

 
Po odkręceniu warto sobie zaznaczyć połoŜenie 



 
Odczepić zaczepy i podnieść do góry górną połówkę osłony kierownicy. Warto sobie 
zablokować pierścień np. taśmą klejącą – zaznaczyłem prostokąt. Nie wiem co będzie jak się 
toto pokręci. Na dole jest jakiś dinks który po iluś tam obrotach chyba blokuje pierścień. 

 
Widok na moduł od dołu jeszcze nie wyjęty – widać złącza i śrubę zacisku 



 
Wyjmujemy złącza  
 

 
Aby zdjąć wajchy z kolumny trzeba odkręcić pierścień jeszcze odgiąć lekko zatrzaski – na 
fotce juŜ po zdjęciu 



 
Cechy / numerki 

 
Cechy / numerki 
 



 
Cechy / numerki 
 

 
Moja taśma – zabezpieczyłem, Ŝeby się nie kręciło 



 
Wyjmujemy pilot od radia – wysuwamy po zwolnieniu zaczepu  
 

 
Po kolei odczepiamy delikatnie zatrzaski 



 

 
Zaczepy itd. itd 
 
 



 
W środku – prawie telewizor. Nie dziwota Ŝe kosztuje koło 1000 PLN 
 

 
Teraz zorientowałem się, Ŝe aby dojść do styków w ogóle nie trzeba zdejmować wajch z 
kierownicy ☺. Śrubokrętem wyciągamy zaślepkę. 



 
Lekko ściskamy kleszczykami zatrzaski i zdejmujemy pokrętło załączania świateł 
 

 
Uwaga na spręŜynki !!! 



 
Kleszczykami delikatnie zdejmujemy uchwyt spręŜynek  

 
Po zdjęciu jest dojście do ścieŜek. 



 
Myślę, Ŝe źródłem problemów jest zniszczona ścieŜka po prawej na zdjęciu 
 

 
Tak wygląda ślizgacz/styk. Prawdopodobnie przyczyną zuŜywania się ścieŜek przełącznika są 
zbyt ostre końcówki stykające się ze ścieŜkami – są to takie dość ostre „piny”. Lepsze byłyby 
gładsze ślizacze. Ślizgacz ma wycięcie – pasuje tylko na jeden sposób. 

ŚcieŜki 
wytarte prawie 
na wylot 

Widać 
wgłębienia 
wybite w 
ścieŜkach 



 
Ta miedziana blaszka pozwoliła mi naprawić mój przełącznik. 

 
Dorobiłem po prostu ścieŜkę, którą przylutowałem do końców oryginalnej ścieŜki  
MUSISZ MIEĆ DELIKATNĄ LUTOWNICĘ MAX 50W !!! Jest to trudna i niebezpieczna 
operacja bo łatwo stopić folię do której przyklejono oryginalną ścieŜkę !!! Robisz na własną 
odpowiedzialność !!! 



 
Fotka z drugiej strony 

 
Nalutowałem teŜ odrobinę cyny na zagłębienia w ścieŜkach z drugiej strony. 
TRZEBA TO ROBIĆ B. DELIKATNIE – JA PRAWIE ODKLEIŁEM SOBIE 
ZAZNACZONY STYK – KICHA. Zobaczę ile mi to wytrzyma. To był o jeden lut za duŜo � 
 



I TO BY BYŁO NA TYLE.  
DALEJ WYSTARCZY TYLKO WSZYSTKO POSKŁADAĆ I… POMODLIĆ SIĘ śEBY 
DZIAŁAŁO ☺ 
Mnie działało. 
Jeszcze jedno. Poza problemem ze światłami nie odbijał mi teŜ kierunkowskaz. Próbowałem 
rozczaić czemu tak jest ale nie udało mi się. 


