Předělání mechanických vyklápěcích oken na elektrické
Potřebný materiál :

2x ovládací motůrek -

7M0 847 079 (levá strana) 81€
7M0 847 080 (pravá strana) 81€

2 x kryt D sloupku -

7M3 867 245 J (Levá strana) 27€
7M3 867 245 E (pravá strana) 27€

8 x příchytka -

7M0 867 646 A (v manuálu,píšou,že po demontáži je nutné je
vyměnit(polámou se) – ale při troše štěstí
se je podaří nezničit) 0,8€

2x ovládací tlačítko -

7M3 959 856 A (levá strana) 17,3€
7M3 959 856 B (pravá strana) 17,3 €

2x konektor pro ovládací tlačítko -

7M3 959 869 (stejný pro obě tlačítka) 1,83€

2x konektor pro ovládací motůrek -

191 972 703 – 1,9€

1x relé 149 -

7M0 963 146 – 20,5€

2x relé 404 -

7M0 951 253 C – 7,20€

1x patice pro relé (9pin) –

443 937 527 – 5,25€

1x patice pro relé 404 (10pin) -

momentálně nemám foto ani číslo-dodám později (jedna patice do
které se dávají dvě relé 404)

1x kryt řadící páky –

7M3 863 289 B – 14,57€

Piny do konektorů -

doporučuji koupit v nějakém elektru. kde vyjde malý ISO PIN na cca 2Kč
a velký na 3Kč za originál ve VW chtějí asi okolo 40Kč/ks
Budeme potřebovat cca 11ks malých a 17ks velkých,samozřejmě raději
nějaké do zásoby ☺
Třeba zde :
http://www.vpcentrum.prodejce.cz/index.php?strana=podkategorie&moreinfo=385&ak=143
http://www.vpcentrum.prodejce.cz/index.php?strana=podkategorie&moreinfo=384&ak=143

Foto dílů :
Kryt D sloupku (rozdíl oproti mechanickému ovládání)

Příchytka na D sloupek

Ovládací tlačítka

Konektor pro ovládací tlačítka

Relé 149 a 404

Ovládací motůrek

Konektor pro motůrek

Patice pro relé 149

Patice pro relé 404

Momentálně nemám foto – dodám později

ISO PIN

Postup :

Povolíme ukotvení bezpečnostního pásu pro zadní sedačky

Sundáme původní kryt zadního D sloupku.

Odšroubujeme mechanické ovládání

Našroubujeme el. ovládací motůrek

Natáhneme kabel do pojistkové skříně (pod volantem) nejlépe asi táhnout v prahu na řidičově straně

Podle schématu připojíme k relé 404 a 149

(viz příloha)

Propojíme relé s ovládacími tlačítky a centrální elektrikou

Nandáme nové kryty na motůrky a ovládací tlačítka zacvakneme do nového krytu u řadící páky

Odzkoušíme funkci (el. Okna se otvírají méně než mechanická !! ) a po přidržení klíčku v zámku i automaticky zavřít
jako ostatní el. Okna

Samozřejmě,že díly nakoupíme na vrakovišti,kupovat je nové je poněkud finančně náročné ☺

Já komplet pořídil na vrakovišti za cca 2000,- jediné co jsem dokupoval nové byly konektory do ovládacích tlačítek a
asi 4 příchytky D sloupku (které se mi nepodařilo zachránit)

Dejte pozor, aby Vám na vrakovišti dali vše : konektory,patice,tlačítka,relé a u motůrků ať je i uchycení na okna (je
trošku jiné než u mechanického upevnění-ale i ty se dají upravit(vyvrtat díra na šroub)-bohužel ty se samostatně
koupit nedají pouze mechanismus motůrku asi za 30€  )
Příloha :
Pozice konektoru P6

Schéma zapojení

x-man@email.cz

www.gsa.kabel1.cz

