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Vervolg projector monteren:  
 
Indien de kit/lijm op temperatuur is gekomen kunt u met een (stanley) mes de kit voorzichtig doorsnijden en voorzichtig 
verwijderen. 
Dit is een (vervelende) intensieve klus, echter met een beetje geduld krijgt u het mooiste resultaat.  
Als het glas is verwijderd is het raadzaam om eerst de projector te passen in de koplamp unit. 
Het kan voorkomen dat er het eea zal moeten worden aangepast zoals het lamp gat. 
Is alles passend, demonteer dan de projector weer uit de unit.  
Het is raadzaam om de koplamp spiegel mat zwart te spuiten met een spuitlak. 
Hiermee voorkomt u stooi-licht.(spiegel heeft namelijk geen functie meer)  
Laat de spuitlak goed drogen en monteer definitief de projector. (in volgorde).  
Plaats als eerste de siliconen ring tussen projector en koplamp unit, dan dit geheel monteren in lamp gat. 
Volgend de grote grote borgplaat (drie lippen) en dan de kleine borg ring (een lip) en als laatste de borgmoer. 
Let op de juiste doorvoer van de bedrading, maak desnoods een uitsparing met een kleine vijl in de unit. 
*Ps de HID Xenon lamp en de borgclip beugel kan worden verwijderd, dit maakt montage makkelijker. 
LET OP! Raak hierbij het lamp glas niet aan! 
Kijk aan de voorzijde van de projector door het bolle glas heen of de elektromagneet,  
recht onderaan is geplaatst. 
Anders de projector geheel verdraaien. Deze magneet klep dient verticaal aan de onderzijde te zitten. 
Dit is namelijk van belang voor een rechte horizontale lichtbundel.  
Ons advies is dan ook om het koplamp glas pas als laatste te monteren na het testen en het afstellen van de koplamp unit. 
Voor het monteren van het koplamp glas, adviseren wij een transparante siliconenkit. 
 
Aansluiten op ballast type SX01BA:  
Alle vaste stekkers van de ballast passen maar op een manier op de contra stekkers van de lamp en de mee geleverde, 
draadboom type SX..BA. 
De passing en de wijze heeft hiervoor geen extra uitleg nodig. 
 
Inverter schakelunit voor Angel Eye:  
Aansluiten: Zwarte stekker met witte draad op inverter wit/wit op wit/wit (verlichting ring Angel Eye)  
Rood : Aansluiten op geschakelde voeding contactslot (bij voorkeur solderen)  
Zwart : Massa voertuig 
 
Controleer nogmaals alle verbindingen, van de stekkers en de draai punten bij het stuur. 
Als alles goed is aangesloten is (na controle) is de kit klaar voor gebruik. 
Plaats de hoofdzekering terug bij de accu.  
Start het voertuig, de kit zal nu gaan opstarten en kan men van dim naar grootlicht schakelen. 
Dit zal gaan met (originele) 2 of 3 standen lichtschakelaar.  
(duidelijk hoorbaar klikken elektromagneet)  
 
Indien er een uitstand op de lichtschakelaar aanwezig zal zijn dan is het mogelijk om de Angel Eye enkel te laten branden 
zonder dat de Xenon verlichting is ingeschakeld. 
 
Bij grootlicht verandert de lamp het lichtbeeld in de projector, niet in lichtsterkte  
Als de koplamp juist is gemonteerd, stel deze dan opnieuw af, voor een correcte horizontale lichtbundel.  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Zie voor meer informatie: www.scoot-xenon.com                                                    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Montage handleiding projector:  
Gefeliciteerd met deze Upgrade Xenon HID Projector kit. 
Na montage van deze projector zal u verbaasd zijn over de hoeveelheid licht opbrengst.  
Ook met dim en grootlicht is het verschil zeer goed te onderscheiden  
Voor een probleemloze werking en montage van deze kit is het van belang dat de juiste draadboom is mee besteld.  
Aansluit spanning via schakelde voeding van het contactslot voor de gehele kit is 12Vdc* 
 
Montage met meegeleverde draadboom SX..KB:  
(5x 3M Scotchlock)  
Demonteer als EERSTE de hoofdzekering bij de accu. 
Als het voertuig spanningsloos is, monteer dan zo dicht mogelijk in de buurt van de koplamp en het contactslot,  op de ballast 
de draadboom SX..KB, zoals hieronder beschreven.  
Lange grijze draad met 3M Scotchlok: Geschakelde voeding contactslot monteren.  
Zwart: Massa voertuig, voorbeeld massa oude koplamp bedrading of van de ballast. 
Uiteinde draadboom naar lichtschakelaar: bij voorkeur een drie standen schakelaar.(met uitstand)  
Grijs  : Voeding lichtschakelaar 
Bruin : Dimlicht lichtschakelaar 
Paars : Grootlicht lichtschakelaar 
Witte brede stekker 3 polig: Aan te sluiten op de witte stekker van de ballast.  
De oude voeding naar de lichtschakelaar komt hiermee te vervallen!  
Knip hiervoor de bedrading door aan de voeding zijde en gebruik de drie rode krimpkousjes om deze af te schermen.  
 
Montage met meegeleverde draadboom type SX08KB:  
(Alleen Vespa/Piaggio Lx/s/Zip/Liberty/Fly) 
Demonteer als EERSTE de hoofdzekering bij de accu. 
Als het voertuig spanningsloos is, monteer dan zo dicht mogelijk in de buurt van de koplamp en het contactslot,  op de ballast 
de draadboom SX08KB, zoals hieronder beschreven.  
Lange grijze draad met 3M Scotchlok: Geschakelde voeding contactslot monteren.  
Zwart: Massa voertuig, voorbeeld massa oude koplamp bedrading of van de ballast. 
Uiteinde met drie schuifstekkers op de lichtschakelaar:  
Bij voorkeur een drie standen schakelaar met uitstand. 
Grijs  : Voeding lichtschakelaar 
Bruin : Dimlicht lichtschakelaar 
Paars : Grootlicht lichtschakelaar 
Witte brede stekker 3 polig: Aan te sluiten op de witte stekker van de ballast.  
De oude bedrading met aansluitingen naar de lichtschakelaar komt hiermee te vervallen!  
 
Projector monteren: 
De Xenon HID projector dient te worden gemonteerd in de koplamp unit. 
Minimale diepte voor een goede passing is 75mm. 
Voor bijna alle voertuigen zal het betekenen dat het koplamp glas,  
zal moeten worden verwijderd. 
Meestal zit dit glas of kunststof vast met een lijmsoort of beter met een kit. 
Om het glas heel te verwijderen zal de lijm of kit moeten worden verwarmd. 
Voordeel is hiervan dat deze veel makkelijker te verwijderen is.  
(kit wordt zacht/week)  
Dit kan voorzichtig met een Fohn en of zachtjes verwarmen in een oven. 
Door met regelmaat te controleren om de kit/lijm al zacht is geworden, 
voorkomt u dat de koplamp unit te heet wordt.  
 
*Voor voertuigen die met wisselspanning werken zal er een extra relais schakeling moeten worden geïnstalleerd. 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Zie voor meer informatie: www.scoot-xenon.com 
 
 


