Jam zamontować maty do podgrzewania lusterek - INSTRUKCJA

Potrzebujemy:
1. Podgrzewane maty 2 szt.
2. Taśmę dwustronnie klejącą
3. Kabel dwużyłowy 2x0,75mm2, ok. 4 metry
4. Konektorki 4 szt.

Narzędzia i pozostałe:
1. Klucze Torx
2. Kombinerki
3. Śrubokręt płaski
4. Nóż
5. Taśma izolująca
6. Miernik

Część I – demontaż lusterek
Ściągamy osłony lusterek od wewnątrz:

Wykręcamy śruby mocujące lusterko:

Przytrzymując lusterko, delikatnie wyciągamy je z drzwi. Całą procedurę powtarzamy dla
drugiego lusterka.

Część II – montaż maty i doprowadzenie zasilania
Demontujemy szło lusterka wraz z plastikową ramką – będzie to wyglądać różnie, w zależności
od posiadanego pojazdu.
Najczęściej ramka montażowa wraz ze szkłem jest zamocowana na zatrzaskach, które trzeba
delikatnie podważyć. Manipulując szkłem będziemy mieć do nich łatwiejszy dostęp.
Po wyjęciu lustra wraz z ramka musimy je od siebie oddzielić. Najlepszym sposobem jest
ogrzanie całości np. w piekarniku na 75°C przez ok. 10min. Można również wykorzystać
nagrzewnice (niska moc) lub suszarkę.
Po tym zabiegu bardzo delikatnie odklejamy szkło lusterka od ramki mocującej.
Następnie oczyszczamy zdemontowane szkło z resztek kleju (np. alkoholem izopropylowym) i
wklejamy matę:

Następnie dopasowujemy i wycinamy w plastikowej ramce otwory, przez które zasilimy naszą
matę:

Po dopasowaniu otworów naklejamy kilka kawałków taśmy dwustronnej
na szkło z matą i wklejamy w plastikową ramkę.
Teraz pozostaje nam już tylko przygotowanie zasilania. Mierzymy i docinamy przewody,
zaciskamy konektory. Przewody prowadzimy do wnętrza pojazdu tak, ażeby nie było miejsca
załamania się kabla.
Jeden z kabli (obojętnie który) przykręcamy do karoserii lub innego miejsca z „masą”, drugi
musi zostać wpięty do zasilania (będzie pobierał prąd 1A).
Można odszukać i wpiąć się do kabla odpowiedzialnego za zasilanie tylnej szyby lub też
zastosować dodatkowy przełącznik. Pierwsza opcja jest najprostsza i najbardziej praktyczna,
ponieważ załączenie ogrzewania tylnej szyby od razu uruchomi ogrzewanie lusterek.
Po zasileniu mat składamy lusterka i montujemy je w drzwiach.

