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INSTALLATIE HANDLEIDING SY SJ521 USA-Module*

Installatiehandleiding 

1. Zoek de kabels naar je stadslicht en knipperlicht. Wanneer deze kabels moeilijk bereikbaar zijn, is 
het verstandig alle onderdelen die in de weg zitten te verwijderen.

2. Verbind de blauwe draad met de plusdraad van het stadslicht.
3. Verbind de zwarte draad met een massa (bijv. direct op het chassis)
4. Knip de plusdraad naar je knipperlicht door. Je hebt nu twee helften. Een helft bevindt zich nog aan 

het knipperlicht en de andere helft komt uit de kabelboom.
5. Verbind de plusdraad van het knipperlicht aan de zijde van je kabelboom met de gele draad.
6. Verbind de plusdraad van het knipperlicht aan de zijde van het knipperlicht met de rode draad.

Controleer of alle verbindingen deugdelijk zijn gemaakt en bevestig de module op een droge, koele 
positie.

Installatieschema

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

*volg de methode op pagina 2 wanneer je auto is uitgerust met het CAN-bus systeem 



AANSLUITSCHEMA XENON MASSASTURING

Voor het aansluiten van de xenonset op een
auto met massasturing gaat u als volgt te werk:

Autozijde:
• Meet op welke positie u 12 Volt beschikbaar hebt met enkel het dimlicht ingeschakeld.
 (Dit zal in 99% van de gevallen op pinpositie 2 zijn).
• Meet op welke positie u massa hebt wanneer u het GROOTlicht bediend. 
 De andere pool die nu overblijft zal automatisch het dimlicht aansturen.

Xenonstekker (H4)
• Verwijder de originele draden uit het stekkerblok.
• Knip de stekkers af en laat ongeveer 3 cm draad over.
• Soldeer nu beide rode draden aan 1 stekker.
• Soldeer beide zwarte draden APART aan een stekker.
• Plaats nu de stekkers in de juiste volgorde terug in de H4 stekker
 (deze hebt u net met meten aan de auto bepaald).
• Als het goed is krijgt u nu een situatie zoals bij voorbeeld afb. 2.
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Schakelaar methode:
1: Vind de draden die naar je knipperlicht gaan (bij je 

voorste knipperlichten in de buurt) en kijk of je bij een 
connector contact kunt maken. Zoniet, schraap dan 
met een mesje een klein beetje isolatie van één van de 
draden. Neem je multimeter en stel deze in op gelijk-
spanning (20v max). Schakel je gevarenlichten in. Houd 
de zwarte pin goed op een massa-punt en kijk of je met 
de rode pin een wisselende spanning kunt meten bij één 
van de draden die naar je knipperlicht gaat. (0 -> 12 -> 
0 -> 12). Dit is de plus van je knipperlicht.

2: Zoek een geschakelde plus in je auto (bij je radio of 
zekeringkast) en verbind deze met één pin van de scha-
kelaar. Zorg dat dit een afgezekerde 12 volt is, of plaats 
er anders een zekering tussen.

3: Vanaf de andere pin van de schakelaar ga je naar beide 
blauwe draden van de modules. Een extra stuk draad is 
hiervoor benodigd.

4: Verbind de zwarte draden van de modules met een 
massa. Bijvoorbeeld direct op het chassis of plaats deze 
bij de massa van het stadslicht.

5: Knip de eerder gevonden plus van je knipperlicht door. 
Eén helft bungelt nu nog aan de kant van je lampje, ver-
bind die met rood van de module. Verbind de andere 
kant met geel van de module. Herhaal dit voor de ande-
re module aan de andere kant van de auto.

Het zit er nu allemaal netjes in en werkt feilloos. Werk
alle draden netjes weg en monteer de modules op een
koele, liefst droge positie.

Installatieschema

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

Relais methode:
1: Vind de draden die naar je knipperlicht gaan (bij je 

voorste knipperlichten in de buurt) en kijk of je bij een 
connector contact kunt maken. Zoniet, schraap dan 
met een mesje een klein beetje isolatie van één van de 
draden. Neem je multimeter en stel deze in op gelijk-
spanning (20v max). Schakel je gevarenlichten in. Houd 
de zwarte pin goed op een massa-punt en kijk of je met 
de rode pin een wisselende spanning kunt meten bij één 
van de draden die naar je knipperlicht gaat. (0 -> 12 -> 
0 -> 12). Dit is de plus van je knipperlicht.

2: Ga nu op dezelfde wijze op zoek naar de plus van je 
stadslicht. Schakel eerst je stadslicht in. Bij je koplamp 
/ stadslicht vind je een draad waarop je 12 volt zult 
meten. Dit is de plus van je stadslicht.

3: Zoek een constante plus en verbind deze met pin 87 van 
het relais. Zeker deze plus dan af.

4: Zoek een goede massaplek of sluit een draad op de 
massa van de accu aan en verbind deze met pin 86 van 
het relais. Verbind tevens beide zwarte draden van de 
modules met de massa (dit mag dezelfde massa zijn, 
maar moet niet).

5: Verbind de eerder gevonden plus van je stadslicht met 
pin 85 van het relais.

6: Verbind beide blauwe draden van de modules bij elkaar 
op pin 30 van het relais. Het kan zijn dat je deze draden 
wat dient te verlengen.

7: Knip de eerder gevonden plus van je knipperlicht door. 
Eén helft bungelt nu nog aan de kant van je lampje, ver-
bind die met rood van de module. Verbind de andere 
kant met geel van de module.

Het zit er nu allemaal netjes in en werkt feilloos. Werk alle 
draden netjes weg en monteer de modules op een koele,
liefst droge positie.
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*volg deze methode wanneer je auto is uitgerust met het CAN-bus systeem 


