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 Jak to się zaczęło?
Źródeł inspiracji do przeróbek i poprawek w mojej  Yamaha XJ600S z 2000r było kilka. Jednak 
najważniejsze z nich to poprzedni właściciel i forum Xj-tek http://www.yamahaxj.pl/forum/ . 
Znalazłem tam sporo ciekawych pomysłów i propozycji, które dały mi wiele do myślenia. Nie tylko 
od strony technicznej, jak  to wykonać itp. ale także co jeszcze można ulepszyć. Mogło by się 
wydawać, że XJ600 niczego nie brakuje. Nic bardziej mylnego. Najlepszym tego przykładem był 
dla mnie już wykonany „tuning” przez poprzedniego właściciela, który zmienił lusterka, migacze z 
przodu, ciężarki kierownicy, zamontował wyższą niebieską szybkę, kufer centralny oraz gmole na 
silnik. Równocześnie nie zapominał on o serwisie motocykla, za co chciałem mu podziękować, bo 
teraz mogę w pełni cieszyć się jazdą w pełni sprawnym i dobrze utrzymanym motocyklem. 

Postanowiłem więc kontynuować ten trend i zabrałem się do roboty. Efekty mojej pracy
zostaną przedstawione w dalszej części tego opracowania.

Co już było zrobione.
Teraz przedstawię w formie fotorelacji przeróbki, które odziedziczyłem wraz z kupnem motora.

1. Lusterka i Szybka

Lusterka w kształcie łezki, kolor carbon. Dobrze wyglądają i zapewniają odpowiednią widoczność 
mimo iż są mniejsze od oryginalnych. Niebieska szybka idealnie zgrywa się kolorystycznie z całym 
motocyklem. Dzięki temu, że jest wyższa od normalnej znacznie poprawia ochronę przed parciem 
powietrza oraz deszczem. Szybka była robiona na zamówienie gdzieś pod Warszawą.

http://www.yamahaxj.pl/forum/


2. Ciężarki kierownicy

 Połączenie carbonu i chromu to dobre połączenie.

3. Mini migacze z przodu

Kierunki fabryczne rzeczywiście nie pasowały. Mimo że nowe są takie małe to dobrze je widać. 
Oczywiście motyw carbonu także tu się pojawił. 



4. Gmole na silnik

W moim przypadku czarny kolor gmoli znacznie bardziej pasuje do całości niż chrom. Gmole 
chronią nie tylko silnik ale także w pewnym stopniu wydechy przed przytarciem w razie gleby.

5. Kufer centralny

Kufer Kappa 48 litrów pomieści dwa kaski albo sporo bagażu. Posiada dodatkowo oparcie, które 
teoretycznie powinno poprawiać komfort jazdy pasażera, ale tak jest tylko na równych drogach. 



Moje przeróbki i poprawki

1. Montaż przekaźników świateł i wymiana żarówki
Na początku muszę wspomnieć, że w przypadku wykonywania tej przeróbki w dużej mierze 
korzystałem z pomysłu i opracowania TomaszaB, które znajduje się na stronie: 
http://www.dobrzyca.republika.pl/usprawnienia/przekazniki_swiatel/montaz_przekaznikow_swiate.htm

Co to jest i jak działa przekaźnik ?
„Przekaźnik to element elektromechaniczny, zawierający elektromagnes i styki. Można 

uznać,  że  jest  to  sterowany elektrycznie  przełącznik.  Przepływ  prądu przez  cewkę przekaźnika 
powoduje  jego  reakcję,  czyli  wytworzenie  pola  magnetycznego  i  zmianę  stanu  styków. 
Wyróżniamy przekaźniki zwierne, rozwierne i zwierno-rozwierne. Zwierny załączy się ( zamknie 
obwód  )  przy  przyłożeniu  napięcia  sterującego  a  rozwierny  wyłączy  się  (  zrobi  przerwę  w 
obwodzie). W przypadku zwierno-rozwiernego ( taki jest ten samochodowy, który wykorzystamy w 
Xj-cie ) mamy obydwie sytuacje bo mamy dwa wyjścia, ale wykorzystywać będziemy jedno z nich. 

Najważniejszymi parametrami przekaźnika są: napięcie robocze ( sterowania)  cewki, 
czyli napięcie, którym powinna być zasilana cewka podczas pracy ( w przekaźniku samochodowym 
jest to 12V), oraz maksymalny prąd styków ( w naszym przekaźniku samochodowym jest to 35A ). 
Napięcie  podawane  na  cewkę  przekaźnika  nie  powinno  być  większe  niż  120%  napięcia 
nominalnego ze względu na możliwość przegrzania. Warto wiedzieć, że każdy przekaźnik zadziała 
także  przy  napięciu  równym  90%  napięcia  nominalnego.  Istotna  jest  też  informacja,  że  po 
zadziałaniu przekaźnika, można śmiało obniżyć napięcie sterujące na cewce przekaźnika nawet do 
30% nominalnego i styki przekaźnika nadal będą załączone – jest to tzw. efekt podtrzymania. 

Żywotność  styków zależy  w wielkim stopniu  od  warunków pracy,  głównie  prądu  i 
napięcia.  Czym  wyższe  napięcia  i  prądy,  tym  szybciej  niszczą  (wypalają)  się  styki.  Każde 
rozłączenie  obwodu  powoduje  powstanie  na  chwilę  łuku  elektrycznego  (iskry),  a  to  niszczy 
powierzchnie  styków.  Jeśli  delikatny  przekaźnik  będzie  pracował  przy  napięciach  i  prądach 
większych niż przewidział producent, żywotność radykalnie się zmniejszy lub przekaźnik ulegnie 
uszkodzeniu.  Dlatego  w  naszym  przypadku  stosujemy  przekaźnik  samochodowy,  którego 
konstrukcja uwzględnia warunki eksploatacji.”

Po co to robimy ?
Krótko  mówiąc,  przekaźniki  zakładamy  po  to,  aby  poprawić  światła  w  motocyklu. 

Fabrycznie jest to tak zrobione, że idzie cała wiązka kabli, która jest w kilku miejscach łączona 
kostkami a kable przechodzą przez różne włączniki. Jednak warunki atmosferyczne i czas zrobiły 
swoje i wszystko jest trochę zaśniedziałe. Ponadto, średnica przewodów jest mała co zwiększa opór 
przepływu prądu. Razem to wywołuje niepożądane spadki napięć, które sprawiają, że na żarówce 
nie mamy tego samego napięcia co na akumulatorze. Montaż przekaźników świateł będzie polegał 
na tym, że te przewody które oryginalnie dochodzą do żarówki będą służyć jako sterowanie do 
załączania  przekaźnika.  Natomiast  zasilanie  żarówki  będzie  realizowane  przez  nowy  grubszy 
przewód  (załączany/wyłączany  przez  przekaźnik)  ,  który  pociągniemy  prosto  z  akumulatora. 
Jednocześnie wraz z instalacją przekaźników świateł warto zmienić żarówkę np. na Philips Vision 
Plus +50%, która wg producenta  zapewnia „Lepszą widoczność wraz z 50% więcej  światła  na 
drodze,  promień  dłuższy  od  10  do  20  metrów  w   porównaniu  z  żarówką  standardową”.  

Po tych operacjach jest bardzo możliwe, że trzeba będzie wyregulować światła w 
motorze żeby nie oślepiać innych !!!

http://www.dobrzyca.republika.pl/usprawnienia/przekazniki_swiatel/montaz_przekaznikow_swiate.htm


Co będzie potrzebne ?
 Przekaźnik samochodowy ( z uchem ) + gniazdo przekaźnika samochodowego

 gniazdo bezpiecznika samochodowego + bezpiecznik samochodowy 15A

 konektory 6,4mm - 10 par,  4,8mm - 5par i końcówki oczkowe 2 szt ( duża i mała )



 rurki termokurczliwe po 1 metr długości i średnicy: 3,2mm ; 4,8mm ; 6,4mm 

 opaski zaciskowe ( czarne )  10 szt

 żarówka np. Philips Vision Plus +50% - jeżeli ktoś zdecyduje się także na wymianę żarówki

 przewód 2,5mm o różnych kolorach i każdy o długości  około 2 metry ( w moim przypadku 
jest to niebieski i czarny )

 kombinerki, nożyk i opalarka lub zapalniczka do kurczenia rurek



Jak to zrobić ?

Wszystko sprowadza się do tego, że bezpośrednio od akumulatora prowadzimy nowy 
przewód ( u mnie niebieski), który będzie dostarczał prąd do naszej żarówki poprzez przekaźniki. 
Załączanie przekaźników będzie się natomiast odbywało poprzez kable, które fabrycznie służą do 
zapalania świateł w naszym motorze. Rysunek powinien wszystko wyjaśnić



Najpierw odłączamy i wyciągamy akumulator !!!

1. Na początku trzeba wyciągnąć stare przewody z gniazda żarówki i zapamiętać do jakiego 
otworu dochodził jaki kabel ( krótkie - zielony, długie - żółty, masa - czarny ). Do długich 
dochodzą dwa żółte kable, jeden jest od normalnego przełącznika a drugi od tego 
przyświecania, ale przy dalszej przeróbce należy je traktować jakby to był jeden przewód.

2. Następnie należy ostrożnie rozchylić te blaszki i wyciągnąć przewody. 

3. Teraz musimy przygotować przekaźniki. Ponieważ te nasze mają 5 nóżek trzeba się 
zastanowić do której podpiąć jaki kabel. Robimy to zgodnie z rysunkiem:



4. Ponieważ nasze przekaźniki kupiliśmy z gniazdami, musimy tylko popatrzyć jaki kolor 
przewodów odchodzących od gniazda odpowiada danemu numerowi. Jest to dosyć 
intuicyjne ale warto się upewnić. Gniazdo do przekaźnika kupowaliśmy, aby zapewnić w 
ten sposób dobrą osłonę nóżek przekaźnika. Potem zaciskamy na końcach przewodów 
konektory z wyjątkiem jednego, który prowadzi do żarówki. Na tym musimy zacisnąć tą 
blaszkę, która wyjęliśmy z gniazda żarówki w punkcie 1. W moim przypadku gotowy 
przekaźnik wygląda jak na zdjęciu. Drugi oczywiście tak samo.

Wypadałoby jeszcze wspomnieć coś o kolorach:

czerwony (86) – plus od sterowania przekaźnikiem

szary (85) – minus od sterowania przekaźnikiem ( masa )

niebieski (30) – do plusa (+) do akumulatora, przy samym akumulatorze będzie bezpiecznik 

żółty (87) – do żarówki, nóżka krótkie lub długie

Teraz tak, z powyższego zdjęcia:

- do szarego będzie podłączony „stary” minus, czyli czarny przewód, który dochodził do gniazda 
żarówki, trzeba go rozdzielić bo będzie potrzebny do dwóch przekaźników

- do czerwonego będzie podłączony „stary” plus, który dochodził do gniazda żarówki; dla świateł 
krótkich będzie to zielony kabel a dla długich będzie to ta para żółtych kabli

- niebieski będzie podłączony do plusa od akumulatora

- żółty będzie dochodził do gniazda żarówki, ponieważ oba przekaźniki będą wyglądały tak samo to 
warto je jakoś oznaczyć, który jest od długich a który od krótkich na przykład literami D i K. Potem 
wystarczy tylko pamiętać, że żółty kabel od przekaźnika ( ze zdjęcia ) od krótkich ma iść do 
otworku na górze w gnieździe żarówki a od długich do otworku po prawej (patrz punkt 1).



5. Kolejna sprawa to te kable które fabrycznie służyły do włączania świateł a teraz mają 
sterować naszymi przekaźnikami. Też trzeba na ich końcach zacisnąć konektory. Jednak 
jeden musi być rozdzielony. Będzie to czarny przewód ponieważ masa jest wspólna i będzie 
ona potrzebna do sterowania dwóch przekaźników. Tak jak na zdjęciu.

6. Nie można zapomnieć o nowych przewodach, które mają dostarczać prąd do żarówki. 

Od strony akumulatora przewód niebieski podłączamy do plusa (+) akumulatora poprzez 
bezpiecznik 15A. Czarny ( masa ) podłączamy bezpośrednio do minusa akumulatora. 
Stosujemy tu końcówki oczkowe na końcach przewodów.

Od strony żarówki na przewód czarny zaciskamy blaszkę od gniazda żarówki. Przewód 
niebieski ( plus ) musimy rozdzielić, bo ma on przecież dochodzić do dwóch przekaźników.



7. Teraz nie pozostaje już nic innego jak połączyć to wszystko ze sobą. 

Wcześniej jednak należy jeszcze poprowadzić sobie gdzieś po ramie przewody od 
akumulatora do przedniej lampy. Należy to zrobić starannie i w taki sposób, aby kable nie 
były narażone na przetarcie ani zatopienie od gorącego silnika. Wszystko łapiemy do ramy 
czarnymi opaskami.

Druga sprawa to umiejscowienie przekaźników. Trzeba to tak rozplanować, aby były one z 
dala od miejsc gdzie może pojawić się woda podczas jazdy w deszczu. Dobrym miejscem 
jest albo sama owiewka albo dać je pod siedzenie, chociaż tam często brakuje miejsca.

8. Ostateczne połączenie wykonujemy tak jak to było opisywane wcześniej. Poniżej kilka 
zdjęć, które powinny być pomocne.





 Tutaj można sobie wymienić także żarówkę na np.. PHILIPS Vision Plus +50%, która 
wg producenta ma dawać jaśniejsze światło oraz większą widoczność. Często spotyka się także 
żarówki MOTOVISION (pomarańczowa poświata) oraz PHILIPS Blue Vision ( efekt al'a ksenon ). 
Jak widać wszystkie połączenia są zrobione przy pomocy konektorów, a dodatkowo każde 
połączenie jest osłonięte rurką termokurczliwą. Taką rureczkę przewlekamy przez kabel i jak już 
połączymy ze sobą konektory to ogrzewamy ją. Kurczy się dość szybko i uszczelnia połączenie 
zapobiegając dostawaniu się wilgoci.

Pierwszą oznaką, że przekaźniki działają prawidłowo jest słyszalny „pstryk” kiedy na 
kable sterujące podamy napięcie. Wtedy pole magnetyczne zmienia wewnątrz przekaźnika 
położenie styku, który objawia się właśnie takim „kliknięciem”.

UWAGA ! 

W przypadku nieprawidłowego wykonania opisanej instalacji, uszkodzeniu 
może ulec nie tylko żarówka czy przekaźnik, ale także inna część instalacji 
elektrycznej. Należy to mieć na uwadze podejmując się tej stosunkowo łatwej 
przeróbki. Niezwykle ważna jest tutaj staranność wykonania wszelkich 
połączeń oraz prowadzenia kabli oraz prawidłowe podłączenie.

Akumulator podłączamy na końcu, po wykonaniu całej instalacji !!!



2. Wyświetlacz biegów
W tym przypadku większość rzeczy wykonałem zgodnie z opisem Avator'a z forum XJ-tek.
Natomiast on zaczerpnął pomysł z forum GS 500 i opisał to w swoim temacie na stronie:

http://www.yamahaxj.pl/forum/viewtopic.php?t=4232&highlight=wy%B6wietlacz+bieg%F3w

Schemat – autor Avator

 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/35bebdc86f805338.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/35bebdc86f805338.html
http://www.yamahaxj.pl/forum/viewtopic.php?t=4232&highlight=wy%B6wietlacz+bieg%F3w


Jak to działa ?

Wyświetlacz 7 segmentowy składa się jakby z siedmiu prostokątnych diod LED. Dioda 
LED świeci jeżeli do odpowiednich końcówek przyłożymy "+" i "-". W naszym przypadku 
stosujemy wyświetlacz ze wspólną Anodą, czyli ze wspólna końcówką do której trzeba przyłożyć 
"plus". Żeby zaświecił któryś segment: a,b,c,d,e,f, g to do końcówki z drugiej strony wyświetlacza 
(Katody ) musimy przyłożyć "minus".

Dlaczego akurat ze wspólnym plusem? A no dlatego, że "minus" to jest tzw. masa w 
motocyklu, wszystkie metalowe części są tym minusem. Zakładając, że do wyświetlacza 
podpięliśmy "+" np. z akumulatora to wystarczy teraz dotknąć końcówką "-" wyświetlacza do 
jakiejś metalowej części motocykla, żeby zaświecił się któryś z segmentów. My to stykanie z 
metalową częścią realizujemy przez zetknięcie kabelka prowadzącego od Katody 
wyświetlacza z odpowiednim bolcem z czujnika luzu.

No dobra, tylko my nie chcemy zaświecać pojedynczych segmentów tylko kilka naraz, 
żeby pokazała się jakaś cyfra np. 2. W tym celu musimy połączyć kilka wejść ( dla cyfry 2 będą to 
a,b,g,e,d ). Musimy zrobić takich kombinacji połączeń siedem (1, N, 2, 3, 4, 5, 6 ).  Teraz w 
zależności którą kombinację ( cyfrę ) chcemy wyświetlić, musimy ją połączyć z bolcem z 
przerobionego czujnika luzu. Wtedy zostanie zamknięty obwód i pokaże się bieg który 
wrzuciliśmy. Na schemacie widać także diody prostownicze, oznaczone symbolem:

Mają one podobną właściwość co Ledy, że przepuszczają prąd tylko przy odpowiedniej polaryzacji. 
Różnica polega na tym, że diody prostownicze nie świecą.

Zostaje jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia- opornik. Jego zadanie to ograniczyć prąd 
płynący przez jeden segment ( prostokątną diodę LED ). Typowo dla Led-ów prąd nie powinien 
przekraczać 25mA. Żeby go obliczyć korzystamy z prawa Ohma R=U/I. Przekształcamy wzór i 
mamy że I=U/R. W naszym przypadku przy zastosowaniu opornika 1kohm=1000 ohm jak to jest na 
schemacie u kolegi otrzymujemy: I = 13V / 1000ohm = 13mA ( 0,0013A ). Jak widać brakuje 
jeszcze sporo do 25mA, ale to wcale nie szkodzi. Nasz wyświetlacz będzie świecił po prostu 
troszkę słabiej - jak komuś będzie za słabo to można dać inny rezystor ( mniejszy ) z przedziału 470 
ohm do 1k ohm. Ja stosowałem 1k.

Przeróbka czujnika luzu

 Jeśli ktoś w miarę uważnie przeczytał zasadę działania, to powinien teraz się 
zastanawiać o co chodzi z tą przeróbka czujnika luzu. Jak już było wcześniej wspomniane, oraz jak 
wynika ze schematu, potrzebujemy siedmiu końcówek (1, N, 2, 3, 4, 5, 6 ). Dla danego biegu tylko 
jedna z nich może być podłączona do masy, powodując tym samym wyświetlenie danej kombinacji 
segmentów, które utworzą cyfrę na wyświetlaczu. Teoretycznie ciężka sprawa a praktycznie bardzo 
prosta pod warunkiem, że użyjemy do tego czujnika luzu znajdującego się w naszym motocyklu.

 Oryginalnie czujnik luzu jest to plastikowe kółko po którym ślizga się coś jakby śrut, 
którego położenie jest unikalne dla danego biegu. Fabrycznie w czujniku jest tylko jeden bolec, z 
którym styka się właśnie ten śrut. Jest on dla luzu N i wtedy widzimy zieloną kontrolkę na kokpicie, 
bo obwód został zamknięty i popłyną prąd przez żarówkę. Tutaj najlepiej będzie chyba wstawić 
kilka fotek żeby lepiej wyjaśnić sprawę. 



 Czujnik luzu znajduje się po lewej stronie silnika, aby się do niego dostać należy zdjąć 
dekiel i dźwignię od biegów

 odkręcamy go i powinniśmy zobaczyć śrut, zielony kabelek jest od kontrolki luzu,
warto teraz założyć biegałkę i powrzucać biegi żeby zobaczyć jak się ten śrut obraca



 tak wygląda oryginalny czujnik, na zdjęciu może dobrze tego nie widać ale ma on wyraźne 
wzniesienia obok bolca, reszta przestrzeni gdzie porusza się śrut w innych położeniach 
skrzyni niż N jest niższa

 teraz czujnik po przeróbce, musimy dorobić brakujące bolce i umiejscowić je w równych 
odstępach zgodnie z rysunkiem poniżej

Nowe styki można zrobić albo z jakiś małych gwoździ, albo jakiegoś grubszego przewodu 
miedzianego, ważne żeby nie był pordzewiały i dawał pewność, że w danym momencie obwód 
będzie zamknięty. Ja wypalałem dziurki w tym plastiku, wiercić też można byle dokładnie.



 nowe bolce muszą być na wysokości tego oryginalnego od luzu, pustą przestrzeń 
wypełniamy POXILINĄ lub czymś co stwardnieje i nie będzie się ścierać pod wpływem 
ślizgającego się śruta i będzie odporne na olej oraz temperaturę

 od zewnętrznej strony będziemy mieli 6 nowych końcówek i fabryczny luz N, do których 
musimy podłączyć przewody, wcześniej jednak warto dobrze wszystko uszczelnić, aby nie 
było wycieku oleju przez nowe bolce – ja zalałem od zewnątrz wszystko cienką warstwą 
dwuskładnikowego kleju epoksydowego DRAGON i na wierzch jeszcze silikon



 przewód, to najprościej będzie kupić albo skrętkę taką jak to internetu albo jakiś inny 
8 żyłowy, byle miał odpowiednio cienkie te kabelki wewnątrz

Do każdego biegu 1,2,3,4,5,6 oraz N mamy w ten sposób inny kolor.

Lutujemy płytkę

Teraz nadszedł czas, aby zrobić to co jest na schemacie czyli sterowanie do naszego 
wyświetlacza biegów. Należałoby zatem na początek podać mały spis co potrzeba:

 płytka drukowana, albo wytrawić sobie samemu według schematu albo wykorzystać jakąś 
uniwersalną, ja zastosowałem CYFRONIKA UM-30

Jest to płytka dwustronna. Dla naszych potrzeb należy zatem wyszlifować bosch'em jedną 
stronę. Będzie to ta co na obrazu, ponieważ tutaj linie są w poprzek i nie bardzo pasują od 
naszego schematu. Po odwróceniu są wzdłuż co bardzo ułatwi sam proces poprawnego 
połączenia i lutowania. Poniżej fragment drugiej strony już z lutami ( ta co ma zostać ).



 33 diody prostownicze i 7 oporników, warto kupić po dwie sztuki więcej na zapas

Po lewej opornik, po prawej dioda prostownicza. Tam gdzie nasza dioda na zdjęciu ma pasek tam 
przyłączamy minus – to jest katoda na rysunku obok.

 2 złączki 

Złączki są po to, aby można było łatwo połączyć naszą płytkę z czujnikiem luzu oraz z 
wyświetlaczem. W razie potrzeby będziemy mieli możliwość odłączenia samej płytki bez potrzeby 
demontowania pozostałych elementów – wyświetlacza i czujnika luzu.

 Przewód 8 żyłowy, taki jak wcześniej do czujnika luzu

 cyna, lutownica



Teraz można przejść do zmontowania tego wszystkiego w całość. Tutaj znów posłużę się 
zdjęciami, bo z pewnością dużo wyjaśnią.

 Diody prostownicze i rezystory wkładamy tak, aby nóżki wystawały po stronie ścieżek a po 
stronie zeszlifowanej była cała reszta

Tutaj dobrze widać po lewej stronie linie jak na schemacie. Łączymy odpowiedni diodami 
pamiętając aby jej katoda ( strona z paskiem ) była podłączona do linii 1,2,3,4,5,6,N. Drugi 
koniec musi być połączony z linią segmentu a, b, c, d, e, f, g. Oczywiście musimy pamiętać
o opornikach, które szeregowo będą podłączone do wyświetlacza ( po prawej na zdjęciu ).

 druga strona po zlutowaniu, odcinamy nadmiar płytki



 tutaj już wszystko gotowe, razem ze złączkami oraz zapakowane w plastikowe pudełko

Jeszcze kilka uwag na koniec spawy związanej z tą płytka:

- dla ułatwienia, jeśli do czujnika luzu np. do bolca od biegu 3 daliśmy biały kabelek, to taki sam 
dajmy do linii na płytce, którą  oznaczyliśmy jako 3 

- należy pamiętać, aby kabelki od strony czujnika luzu i wyświetlacza 7-segmentowego były 
doprowadzone do złączki w takiej samej kolejności co kabelki od strony płytki, żeby łączyć potem 
1 z 1 oraz „b” z „b”  itd.

- pudełko jest bardzo przydatne, można takie także dostać w sklepach elektronicznych, najlepiej 
mierzyć na miejscu mając w ręku zmontowaną płytkę

Wyświetlacz 7-segmentowy

To już ostatni element całego układu. Wiemy już jak on działa, zatem zobaczmy jak 
wygląda. Od frontu 7 segmentów i kropki. Z tyłu są nóżki do których podłączamy kable.
Jak pamiętamy należy poprosić w sklepie o wyświetlacz ze wspólnym plusem. 



Teraz musimy zidentyfikować, która nóżka odpowiada za jaki segment. Zazwyczaj pin 
do którego musimy podłączyć + jest widocznie osobny. Jeżeli tak nie jest to robimy prosty test.
 Bierzemy baterię 9V i od minusa podłączamy kabelek do jednej z nóżek. Do plusa dokładamy 
opornik 1k i dotykamy sobie po kolei każdą z pozostałych. Robimy tak dla różnych kombinacji do 
skutku. Jak już będziemy mieli pin „plus” to w łatwy sposób ustalimy, która nóżka odpowiada za 
dany segment. 

 Jak już wiadomo co do czego jest, to można przystąpić do przylutowania kabelków. 
Najlepiej tak, aby kolorki z tej strony odpowiadały takim samym segmentom jak te, które 
przylutowaliśmy na płytce. O ile w przewodzie 8-żyłowym do czujnika luzu wykorzystywaliśmy 7, 
to tutaj przy wyświetlaczu użyjemy wszystkich. Dlatego, że oprócz 7 kabelków do każdego 
segmentu mamy dodatkowo ósmy na zasilanie (+). Potem żyłę od zasilania po stronie czarnego 
pudełka nie lutujemy do złączki, lecz łączymy ją z bezpiecznikiem 200mA i wpinamy gdzieś do 
instalacji w plus. Najlepiej w miejsce gdzie wysoki potencjał (+) pojawia się dopiero po 
przekręceniu kluczyka, aby nie było stałego poboru prądu podczas postoju.

Na zdjęciu widać po lewej czerwony kabel, jest to właśnie przedłużenie żyły od 
zasilania, który połączony jest dalej z bezpiecznikiem i wpięty gdzieś w instalacje.



Sam wyświetlacz trzeba także dobrze zaizolować. Ja zastosowałem tu przeźroczysty 
silikon, a potem schowałem wszystko do obudowy ze starego licznika rowerowego. Nie dość, że 
wygląda to bardzo elegancko to jeszcze ułatwia sposób zamontowania na kierownicy. Teraz kilka 
fotek:

 przód i tył samego wyświetlacza

 tutaj prezentacja na kierownicy

Na koniec należy wspomnieć jeszcze, że jeśli nie umieścimy wyświetlacza w jakimś 
zacienionym miejscu tylko np. na kierownicy, to w słoneczny dzień cyfry na pewno nie 
będą widoczne tak wyraźnie jak na zdjęciu. Nie pomogą tu żadne folie przyciemniające. 
Niestety taki urok wyświetlaczy LED. Ja polecam czerwony, ale są do wyboru też zielone i 
chyba niebieskie. 



 3. Światło STOP w kufrze

Dodatkowe światło stop to bardzo przydatna rzecz. Jest ono stosowane praktycznie we 
wszystkich samochodach i każdy kierowca wie jakie ma zalety. Dlaczego zatem nie 
zamontować go motocyklu. Idealnym miejscem jest kufer centralny. Niektóre mają już 
gotowe miejsce na dodatkowy stop, bo można go sobie dokupić u producenta. Niestety cena 
często powala na kolana, mało kto zapłaci 100zł za dodatkowe światełko. Na szczęście można 
to zrobić samemu za kilkukrotnie mniejsze pieniądze.

Wykorzystamy tutaj oryginalną wkładkę z odbłyśnikiem w kufrze. Ponieważ nie 
wszystkie modele są w nią wyposażoną, dlatego w dalszej części będzie pokazana wersja II 
bez odbłyśnika. Ja najpierw wykonałem obie żeby zobaczyć różnicę. Jak się potem okazało 
lepiej świeci STOP w wersji II.

Wersja I

 schemat, 4 diody LED połączone równolegle

Jak widać schemat jest prosty. Potrzebujemy tylko 4 oporniki o wartości 1k każdy 
i 4 czerwone diody LED ( bardzo jasno świecące ). Lutujemy to wszystko jak na schemacie 
i wypuszczamy dwa kabelki. Minus podpinamy potem do masy z instalacji naszego moto, a 
plus do miejsca gdzie pojawia się + po wciśnięciu hamulca ( przedni i tylni ). Najprościej 
jest po prostu podpiąć się do plusa gdzieś w okolicach żarówki od tylnej lampy, albo 
poszukać w jakiejś kostce z tyłu motocykla.



 fabryczny odbłyśnik w trakcie przeróbki

 Na zdjęciu widać już oryginalną wkładkę odblaskową z diodami, ale normalnie ich nie 
ma. Naszym zadaniem jest umieszczenie w tych 4 dziurkach czerwonych diod LED. Potem 
trzeba się zastanowić  je tam usztywnić, aby świeciły prosto w pojazd za nami a nie gdzieś 
na boki. Właśnie to usztywnienie jest tu największym problemem i zarazem wadą tego 
sposobu montażu.

 druga strona już przerobionego odbłyśnika

Wszystko zgodnie ze schematem. Żółty kabel to „plus” a czarny „minus”.



Wersja II

 kupujemy dodatkowy STOP do auta o odpowiedniej długości, rozkręcamy i wyciągamy 
samą listwę z diodami

 Jak widać mamy tu 24 diody LED, sztywno położone bardzo blisko siebie. Od płytki 
odchodzi czarny i czerwony kabelek, które wpinamy w instalację. Czarny podpinamy do 
masy z instalacji naszego moto, a czerwony do miejsca gdzie pojawia się + po wciśnięciu 
hamulca ( przedni i tylni ). Najprościej jest po prostu podpiąć się do plusa gdzieś w 
okolicach żarówki od tylnej lampy, albo poszukać w jakiejś kostce z tyłu motocykla.

 Wkładamy listwę z diodami zamiast odbłyśnika

Oczywiście to wszystko jest potem zasłonięte przez czerwone szkiełko, które potem 
przykręcamy na wierzch.



Dalsza część opisu  jest już wspólna dla obu wersji. Dotyczy on głównie przeróbki 
kufra tak, aby można go było zdejmować i zakładać nie martwiąc się o kabel. Zostanie to 
wykonane na stykach sprężynowych.

Część wspólna dla obu wersji – przeróbka kufra

 miejsce wpięcia w instalacje, na zdjęciu widać też bezpiecznik 

 w stelażu montujemy styki sprężynowe i doprowadzamy do nich przewody (+) i (-)

Ja wykorzystałem tu styki z ładowarki do baterii. Niestety ciężko spotkać coś takiego w 
sklepie jako pojedynczy element, ale może komuś uda się znaleźć coś podobnego.



 W dnie kufra wiercimy dziury i wkręcamy śruby, aby stykały się z naszymi bolcami

 Warto trochę spłaszczyć łepek od śruby i nawiercić w nim zagłębienie. Dzięki temu 
będziemy mieli pewność, że wszystko dobrze dolega. Wskazana jest śruba nierdzewna.

 W środku prowadzimy kabelek od śruby do krawędzi, do następnego styku sprężynowego



 w klapie kufra również instalujemy śruby, do których dołączamy kabelki od naszej listwy z 
diodami LED, wszędzie liczy się dokładność 

 efekt końcowy

Na żywo lepiej to wygląda i jest czerwone, a nie żółte jak wyszło na zdjęciu. To jest wersja 
testowa, żeby widzieć jak to świeci – stąd ten kabelek.



4. Gniazdo zapalniczki

 Gniazdo zapalniczki to bardzo przydatna rzecz. Większość elektronicznych akcesoriów 
motoryzacyjnych jest zasilana w właśnie z akumulatora. Warunkiem jest posiadanie tzw. 
wejścia zapalniczkowego. Oczywiście nie potrzeba nam tu ognia dlatego wystarczy kupić 
takie zwykłe za kilka złotych. Ważne aby było ono z zatyczką jak na zdjęciu

.

 Z drugiej strony gniazda do wystających blaszek montujemy kable ( najlepiej przez 
konektory ). Nie można zapomnieć o bezpieczniku, który wpinamy w szereg w przewód 
plusowy. Ja dałem 5A, ale śmiało można dać mniejszy bo zazwyczaj pobór prądu urządzeń 
tam podłączanych jest niewielki. Warto też potem wszystko zaizolować żeby nie powstało 
przypadkowe zwarcie. Poniżej fotka z podłączonymi przewodami ( niebieski to plus ). 



 5. Diodowe podświetlenie zegarów

 Efekt tej przeróbki jest widoczny tylko w nocy, albo w ciemnych pomieszczeniach. 
Najpierw trzeba zlokalizować pod zegarami gumowe gniazda, w których są żaróweczki od 
podświetlenia zegarów. Na zdjęciu to jest to z niebieskim i czarnym kablem.

 W środku siedzi standardowo taka żarówka:



Patrzymy ile ich tam jest ( u mnie są 3 szt ). Potem kierujemy się do sklepu 
tuningowego albo elektronicznego i kupujemy takie oto diody LED 12V. Łatwo je poznać bo 
mają taką plastikowa oprawkę i wklęsły koniec żeby dobrze rozpraszały światło.

Wystarczy teraz wymienić stare żarówki na nowe diodowe. Jedyne o czym należy 
pamiętać, to żeby je dobrze wpiąć. Chodzi tu o to, że LED'y świecą tylko gdy do 
odpowiednich ich końcówek damy plus i minus. Najlepiej sprawdzić to wcześniej 
przykładając baterię 9V i zaznaczyć sobie pisakiem, że do tego drucika muszę dołożyć plus a 
do tego minus. Potem tylko wcisnąć je do gniazd, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji i 
powinno wszystko ładnie świecić. 

Robiłem kilka prób odnośnie kolorów i doszedłem do paru wniosków. Jeżeli tam gdzie 
mamy cyferki i podziałkę na liczniku jest folia bezbarwna, to praktycznie każdy kolor 
LED'ów będzie dobry jeśli tylko nam się będzie podobał. Folia bezbarwna jest wtedy gdy 
mamy cały cyferblat podświetlony standardowo jedną barwą, lub kilkoma różnymi kolorami 
lecz to z powodu różnych kolorów żarówek. Natomiast u mnie było tak, że w miejscu gdzie 
są cyfry to folia była przeźroczysta, a tam gdzie jest podziałka to była folia czerwona. Dlatego 
jak dałem same niebieskie LED'y to nie było widać tych kresek. Cztery warianty są 
przedstawione na zdjęciach.

Na fotach może tego nie widać, ale w rzeczywistości z LED'ami kolor wydaje się 
bardziej żywy i licznik przyciąga uwagę.



 Standardowe podświetlenie

 Tylko niebieskie



 Tylko czerwone 

 Mieszane, czyli to co ja wybrałem



6. Zegarek

 Niektóre motocykle mają fabrycznie montowany zegarek gdzieś koło licznika. Jeżeli go 
jednak nie ma, to nic nie stoi na przeszkodzie aby sobie takie coś zamontować. Podstawowy 
problem to znaleźć coś małego, najlepiej cyfrowego i wodoodpornego. 
Jedyne co spotkałem, spełniającego te kryteria to taki oto zegareczek:

Sposób montażu w dużej mierze zależy od samego motocykla. Zazwyczaj trzeba 
dorobić jakiś uchwyt lub coś podobnego, aby się to dobrze trzymało. Ja dokleiłem z tyłu coś 
w stylu oczka i potem złapałem to do kierownicy opaską plastikowa. A oto i położenie:



7. Uchwyt na telefon lub nawigację

 Oglądając poprzednie zdjęcie niektórzy mogą się zastanawiać co to jest to na środku. Jest to 
właśnie uchwyt na telefon lub nawigację firmy BlueStar. Jest to niby uchwyt do roweru, ale 
tutaj tez nadaje się znakomicie. Ma regulację kąta nachylenia oraz ramiona na sprężynach, 
które mocno trzymają nasz telefon lub nawigacje. Koszt to około 30zł. Teraz zdjęcia:



8. Podgrzewane manetki 

Różnie to bywa w trasie. Raz trafimy na niską temperaturę ( wiosna, jesień ) a innym 
razem złapie nas deszcz. Wtedy bardzo przydatne są podgrzewane manetki. Mamy do wyboru 
kilku producentów, ale ja po długich poszukiwaniach opinii wybrałem OXFORD SPORT 
MODEL 2009. Za niecałe 200zł dostajemy wszystko co nam potrzeba i można przystąpić do 
montażu. W tym przypadku również skorzystałem z rozwiązania TomaszaB jeśli chodzi 
sposób podłączenia. Prąd podawany jest przez przekaźnik, który jest wyłączany gdy 
wyciągniemy kluczyk. To zapobiega rozładowaniu akumulatora gdybyśmy zapomnieli 
wyłączyć manetki. Oto link do opisu TomaszaB:

http://www.dobrzyca.republika.pl/usprawnienia/podgrzewane_manetki/podgrzewane_
manetki.htm

Wszystko ma się tu podobnie jak w przypadku montażu przekaźników świateł. Jeżeli 
ktoś zrozumiał zasadę działania i sposób podłączenia przekaźnika to powinien sobie tu 
poradzić bez problemu. 

Jak ściągnąć stare manetki ?

Najlepszym sposobem wg mnie jest podwadzanie starej manetki śrubokrętem i 
wstrzykiwanie pod nią oleju. Potem ruszając na boki powinna dać się zdjąć bez większych 
problemów.

Jak zamontować nowe manetki ?

Tutaj wystarczy nowe manetki naciągnąć na kierownicę, powinny wchodzić w miarę 
luźno. Oczywiście niezbędny będzie jakiś klej, żeby się dobrze trzymały. W zestawie niby 
dają SuperGlue, ale lepiej jest wziąć butapren, bo w razie potrzeby będziemy mogli je jeszcze 
kiedyś ściągnąć. Ponadto taki szybkoschnący klej nie jest wskazany ze względu na samo 
ustawianie manetek. Coś pójdzie nie tak, coś nas oderwie od roboty i potem tylko masa 
kłopotu żeby ściągnąć i założyć od nowa.

Samo ustawienie podgrzewanych manetek jest też ważne, bowiem mają one takie 
wypustki w miejscu gdzie wychodzi kabel. Przymiarki najlepiej zrobić tak, że zakładamy 
nowa manetkę, wciskamy dźwignię sprzęgła a potem hamulca z drugiej strony i patrzymy czy 
nic nie blokuje. Szczególnie ważne jest, żeby przy ustawianiu prawej manetki ruszać 
rolgazem i wciskać hamulec, bo wtedy ten wypust z kablem zmienia swoje położenie.

Kolejna ważna sprawa to długość nowych manetek. Nie wiem czy tak jest u wszystkich 
producentów, ale akurat te co kupiłem są o 7mm krótsze czyli mają 123mm a nie 130mm.
W związku z tym trzeba było wywiercić kilka nowych dziurek w kierownicy. Normalnie 
takie otworki tam są żeby zapobiegać przesuwaniu się przełączników, które mają taki ząbek. 
Niestety trzeba było zrobić nowe przesunięte o 7mm, na szczęście były to tylko 3 otworki. 
Teoretycznie można uniknąć tego wiercenia, ale wtedy będziemy mieli przerwę 7mm między 
przełącznikami a brzegiem manetki.

Ostatnią ważną kwestią jest zamontowanie panelu sterowania. Ja stwierdziłem, że najlepiej 
pasuje mi on przy lusterku. Przerobiłem lekko fabryczny uchwyt dodawany do zestawu i 
potem wszystko ścisnąłem śrubą od lusterka. Dalej przedstawię kilka zdjęć:

http://www.dobrzyca.republika.pl/usprawnienia/podgrzewane_manetki/podgrzewane_manetki.htm
http://www.dobrzyca.republika.pl/usprawnienia/podgrzewane_manetki/podgrzewane_manetki.htm


To dostajemy w paczce po zakupie: manetki, panel sterowania, skrzynka sterownicza, śruby, 
opaski zaciskowe, uchwyt do panelu sterowania.

Różnica w długości oryginalnych i podgrzewanych manetek 7mm



Oto schemat podłączenia. Najpierw montujemy przekaźnik jak już było wspomniane 
wcześniej i dopiero potem podpinamy do niego obwód manetek.

Położenie panelu sterowania na kierownicy – po lewej przy lusterku



9. Przewody hamulcowe w stalowym oplocie

Hamulce to ważna sprawa. W młodszych motocyklach są one bardziej wydajnie niż to było 
kilka lub kilkanaście lat wcześniej. Dlatego niektórzy starają się je polepszyć poprzez 
wymianę oplotów z gumowych na stalowe.

Różnica polega tu głównie na tym, że gdy hamujemy to płyn się rozgrzewa co powoduje 
zmiękczenie gumy i jej poszerzanie się. Zakładając stalowe oploty, pozbywamy się tego 
efektu „elastycznego” hamulca. Zyskujemy także mniejszy skok dźwigni. Krótko mówiąc, 
płyn już nie rozpycha ścianek przewodu, tylko cała siła jest kierowana na klocki.

Ja kupiłem przewody w oplocie firmy HEL. Oto ich strona internetowa:

http://www.przewodywoplocie.pl/ 

Jest tam wszystko co chcielibyśmy wiedzieć. Ważne jest, aby dobrze określić typ układu 
hamulcowego jaki posiadamy. Jeżeli ktoś ma z trójnikiem to śmiało może zmienić na dwa 
osobne przewody. Będzie taniej ( bo za trójnik się dopłaca) oraz łatwiej w odpowietrzaniu. 
Długość jest standardowa dla większości motocykli. Z resztą ciężko się pomylić wypełniając 
formularz zamówienia i na gadu też chętnie rozmawiają.

To dostajemy w zestawie na dwie tarcze: 2 przewody oraz wszelkie potrzebne śruby, 
podkładki i 3 naklejki. Kolor przewodu i końcówek można sobie wybrać. Niebieski jest 
bardzo ładny i oczywiście pasuje do mojej czarnej XJ-ty.

http://www.przewodywoplocie.pl/


Wymiana krok po kroku:

1. Spuszczamy stary płyn, czyli najpierw odkręcamy pokrywkę od zbiorniczka, popuszczamy 
zaworek i naciskamy klamkę. Zanim ją odpuścimy musimy zakręcić z powrotem zawór żeby 
nie wciągać powietrza. Płyn odprowadzamy wężykiem. Przydaje się pomoc drugiej osoby.



2. Gdy już pozbędziemy się płynu to odkręcamy stare śruby mocujące przewody. Widać też
podkładki miedziane, nowe dostajemy w zestawie i nie wolno zapomnieć o ich założeniu.

Trzeba uważać na wyciekający płyn podczas odkręcania śrub. Zawsze go tam gdzieś trochę 
zostanie i warto podłożyć szmatkę żeby chronić lakier.



3. Zakładamy nowe przewody. Końcówki można obracać żeby dobrze dopasować, bo całość 
jest dość sztywna. Należy sprawdzić czy przewody nie będą dotykać niczego gorącego 
podczas pracy amortyzatorów. Ja zdemontowałem dwa uchwyty i zastąpiłem je opaskami 
zaciskowymi, wydawało mi się, że mają one wtedy większa swobodę.



Jeden z uchwytów bocznych wykorzystałem do złapania przewodów w miejscu przejścia z 
owiewki w stronę zacisków. Niestety ten co był oryginalnie nie nadawał się.

4. Na koniec, jak już mamy przykręcone wszystkie śruby i zakręcone zaworki przy zaciskach, 
zalewamy zbiorniczek płynem i pompujemy jednocześnie popuszczając zaworki jak to ma się 
w procedurze odpowietrzania układu hamulcowego.

Odpowietrzanie:

- odkręć pokrywkę ze zbiorniczka
- zalej zbiorniczek płynem
- odkręć zaworek na zacisku
- naciśnij dźwignię hamulca
- wypływający płyn ( z bąbelkami jak układ jest zapowietrzony) odprowadzamy przez wężyk
- zanim odpuścisz klamkę, zakręć zawór żeby nie zassać powietrza
- teraz to samo od początku, tylko na drugim zacisku

Powyższa procedurę powtarzamy, aż przestaną pokazywać się bąbelki powietrza w 
wypływającym z zacisku płynie hamulcowym. W przypadku dwóch tarcz odpowietrzamy raz 
jeden przewód raz drugi – na przemian. Również klamka powinna być sztywna, jeśli tak nie 
jest a powietrze już nie chce wychodzić to trzeba zrobić następującą rzecz: 

- zakręcić zaworki i naciskać kilkanaście razy dźwignię, postukać i poruszać przewody

- po kilku minutach powtórzyć to co powyżej tylko za każdym razem skręcić kierownicą 
inaczej, bo nieraz tak bywa, że się zablokuje gdzieś pęcherzyk powietrza i nie chce wypłynąć



10. Wskaźnik napięcia akumulatora

Może wydawać się, że to zbędny dodatek. Jednak jak komuś motor nie chce zapalić, albo ma 
jakieś problemy z prądem to pierwsze pytanie brzmi: „Jakie masz ładowanie?” albo „Jakie 
masz napięcie na akumulatorze?”. Tutaj można to sprawdzić miernikiem, ale zazwyczaj się to 
robi gdy coś szwankuje. Przydałby się wskaźnik, który cały czas po przekręceniu kluczyka 
będzie pokazywał jakie jest napięcie bezpośrednio na akumulatorze.

Wszystko ma się tu podobnie jak w przypadku montażu przekaźników świateł. Jeżeli ktoś 
zrozumiał zasadę działania i sposób podłączenia przekaźnika to powinien sobie tu poradzić 
bez problemu. 

Oto prosty schemat:

Jeśli chodzi o sam  wskaźnik to ja zdecydowałem się na diodowy. Jest on dosyć tani i w miarę 
dokładny. Tym razem udałem się do sklepu po coś gotowego ponieważ tutaj liczyła się także 
estetyczna obudowa a nie tylko układzik w środku. Zresztą koszt kupienia i wykonania był 
zbliżony, więc poszedłem tym razem na łatwiznę – nie żałuję. ( Cena 17zł ).

Zasada jego działania jest taka, że zaświecają się po kolei diody led wraz ze wzrostem 
napięcia na akumulatorze. Zatem jak przekręcimy kluczyk to powinna się świecić czerwona 
11V i jedna zielona 12V. Przy normalnej pracy silnika powinny się świecić pierwsze cztery.

 Natomiast jak będą świecić wszystkie 5 diod podczas jazdy, będzie to oznaczało, że mamy za 
duże ładowanie na akumulatorze i trzeba się tym problemem zainteresować. Podobnie źle 
będzie jeśli świeci się tylko jedna czerwona dioda 11V, czyli za małe napięcie na 
akumulatorze – również jakieś problemy z ładowaniem.



Dorobiłem do zakupionego wskaźnika takie małe metalowe ucho, aby zamontować go potem 
na kierownicy śruba od prawego lusterka.

Tutaj już wskaźnik zamontowany w motorze



11. Torba na bak

Bardzo praktyczny dodatek w przystępnej cenie. Za około 100zł można kupić torbę o pojemności 
40l zakładaną na bak. Normalnie 30l + 10l przy rozsuniętym dodatkowym zamku. Trzyma się ona 
dobrze dzięki magnesom ( im więcej tym lepiej ). Na wierzchu jest jeszcze wodoszczelny mapnik 
na format A4. Nie ogranicza ona ruchów kierownicą. Wadą takiej torby jest to, że nie ma ona 
stałego mocowania na śrubach do ramy. Teoretycznie przy każdym postoju trzeba ją zabierać ze 
sobą jeśli oddalamy się od motocykla. Sprawdza się natomiast w dalszych wyjazdach. Oto fotki:



12. Torby boczne

Podobnie jak torba na bak, tak i torby boczne są przydatne przy podróżach na dalszy dystans. 
Tutaj sposób montażu jest różny w zależności od producenta. Jeśli chodzi o te co ja kupiłem 
za 150zł firmy Moto-Detail, to wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Mamy taką mate 
zakładaną na siedzenie i do niej na zatrzaskach przyczepiamy po bokach torby. Potem 
dodatkowo łapiemy je jeszcze paskami i można ruszać w drogę. Oczywiście teraz fotki:



Koszty i potrzebny czas

Tabela zwiera szacunkowe zastawienie kosztów moich przeróbek. Rozbieżność bierze się 
stąd, że część rzeczy zazwyczaj ma się w domu oraz ceny w sklepach te są różne.

Lp. Przeróbka Koszt
1 Montaż przekaźników świateł i wymiana żarówki 50-60zł
2 Wyświetlacz biegów 30-35zł
3 Światło STOP w kufrze 20-25 zł
4 Gniazdo zapalniczki 5,00 zł
5 Diodowe podświetlenie zegarów 10,00 zł
6 Zegarek 5-10zł
7 Uchwyt na telefon lub nawigację 30,00 zł
8 Podgrzewane manetki 200,00 zł
9 Przewody hamulcowe w stalowym oplocie 300,00 zł
10 Wskaźnik napięcia akumulatora 20,00 zł
11 Torba na bak 100,00 zł
12 Torby boczne 150-200zł

Razem: ≈ 1000zł

Dobrze, że nie liczyłem tego zanim się wziąłem za robotę, bo 
mógłbym zwątpić widząc taką kwotę. Ale jak się coś kocha to …

Przygotowanie tego opracowania zajęło mi więcej czasu niż 
wykonanie tych wszystkich przeróbek i poprawek.

Dodam jeszcze, że większość rzeczy robiłem sam, czasami 
pomagał mi brat.

Dla ciekawskich to w tym dokumencie jest 6179 wyrazów. 
Ciekawe czy ktoś to przeczyta w całości ?

~Meniu
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 	Gniazdo zapalniczki to bardzo przydatna rzecz. Większość elektronicznych akcesoriów motoryzacyjnych jest zasilana w właśnie z akumulatora. Warunkiem jest posiadanie tzw. wejścia zapalniczkowego. Oczywiście nie potrzeba nam tu ognia dlatego wystarczy kupić takie zwykłe za kilka złotych. Ważne aby było ono z zatyczką jak na zdjęciu


.

 Z drugiej strony gniazda do wystających blaszek montujemy kable ( najlepiej przez konektory ). Nie można zapomnieć o bezpieczniku, który wpinamy w szereg w przewód plusowy. Ja dałem 5A, ale śmiało można dać mniejszy bo zazwyczaj pobór prądu urządzeń tam podłączanych jest niewielki. Warto też potem wszystko zaizolować żeby nie powstało przypadkowe zwarcie. Poniżej fotka z podłączonymi przewodami ( niebieski to plus ). 


	5. Diodowe podświetlenie zegarów

	 Efekt tej przeróbki jest widoczny tylko w nocy, albo w ciemnych pomieszczeniach. Najpierw trzeba zlokalizować pod zegarami gumowe gniazda, w których są żaróweczki od podświetlenia zegarów. Na zdjęciu to jest to z niebieskim i czarnym kablem.



 W środku siedzi standardowo taka żarówka:



	Patrzymy ile ich tam jest ( u mnie są 3 szt ). Potem kierujemy się do sklepu tuningowego albo elektronicznego i kupujemy takie oto diody LED 12V. Łatwo je poznać bo mają taką plastikowa oprawkę i wklęsły koniec żeby dobrze rozpraszały światło.




	Wystarczy teraz wymienić stare żarówki na nowe diodowe. Jedyne o czym należy pamiętać, to żeby je dobrze wpiąć. Chodzi tu o to, że LED'y świecą tylko gdy do odpowiednich ich końcówek damy plus i minus. Najlepiej sprawdzić to wcześniej przykładając baterię 9V i zaznaczyć sobie pisakiem, że do tego drucika muszę dołożyć plus a do tego minus. Potem tylko wcisnąć je do gniazd, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji i powinno wszystko ładnie świecić. 

	Robiłem kilka prób odnośnie kolorów i doszedłem do paru wniosków. Jeżeli tam gdzie mamy cyferki i podziałkę na liczniku jest folia bezbarwna, to praktycznie każdy kolor LED'ów będzie dobry jeśli tylko nam się będzie podobał. Folia bezbarwna jest wtedy gdy mamy cały cyferblat podświetlony standardowo jedną barwą, lub kilkoma różnymi kolorami lecz to z powodu różnych kolorów żarówek. Natomiast u mnie było tak, że w miejscu gdzie są cyfry to folia była przeźroczysta, a tam gdzie jest podziałka to była folia czerwona. Dlatego jak dałem same niebieskie LED'y to nie było widać tych kresek. Cztery warianty są przedstawione na zdjęciach.

	Na fotach może tego nie widać, ale w rzeczywistości z LED'ami kolor wydaje się  bardziej żywy i licznik przyciąga uwagę.


	Standardowe podświetlenie
	
	Tylko niebieskie


	Tylko czerwone 


	Mieszane, czyli to co ja wybrałem


	6. Zegarek

 Niektóre motocykle mają fabrycznie montowany zegarek gdzieś koło licznika. Jeżeli go jednak nie ma, to nic nie stoi na przeszkodzie aby sobie takie coś zamontować. Podstawowy problem to znaleźć coś małego, najlepiej cyfrowego i wodoodpornego. 
Jedyne co spotkałem, spełniającego te kryteria to taki oto zegareczek:



	Sposób montażu w dużej mierze zależy od samego motocykla. Zazwyczaj trzeba dorobić jakiś uchwyt lub coś podobnego, aby się to dobrze trzymało. Ja dokleiłem z tyłu coś w stylu oczka i potem złapałem to do kierownicy opaską plastikowa. A oto i położenie:



	7. Uchwyt na telefon lub nawigację

 Oglądając poprzednie zdjęcie niektórzy mogą się zastanawiać co to jest to na środku. Jest to właśnie uchwyt na telefon lub nawigację firmy BlueStar. Jest to niby uchwyt do roweru, ale tutaj tez nadaje się znakomicie. Ma regulację kąta nachylenia oraz ramiona na sprężynach, które mocno trzymają nasz telefon lub nawigacje. Koszt to około 30zł. Teraz zdjęcia:




8. Podgrzewane manetki 

	Różnie to bywa w trasie. Raz trafimy na niską temperaturę ( wiosna, jesień ) a innym razem złapie nas deszcz. Wtedy bardzo przydatne są podgrzewane manetki. Mamy do wyboru kilku producentów, ale ja po długich poszukiwaniach opinii wybrałem OXFORD SPORT MODEL 2009. Za niecałe 200zł dostajemy wszystko co nam potrzeba i można przystąpić do montażu. W tym przypadku również skorzystałem z rozwiązania TomaszaB jeśli chodzi sposób podłączenia. Prąd podawany jest przez przekaźnik, który jest wyłączany gdy wyciągniemy kluczyk. To zapobiega rozładowaniu akumulatora gdybyśmy zapomnieli wyłączyć manetki. Oto link do opisu TomaszaB:

http://www.dobrzyca.republika.pl/usprawnienia/podgrzewane_manetki/podgrzewane_manetki.htm

	Wszystko ma się tu podobnie jak w przypadku montażu przekaźników świateł. Jeżeli ktoś zrozumiał zasadę działania i sposób podłączenia przekaźnika to powinien sobie tu poradzić bez problemu. 

Jak ściągnąć stare manetki ?

	Najlepszym sposobem wg mnie jest podwadzanie starej manetki śrubokrętem i wstrzykiwanie pod nią oleju. Potem ruszając na boki powinna dać się zdjąć bez większych problemów.

Jak zamontować nowe manetki ?

	Tutaj wystarczy nowe manetki naciągnąć na kierownicę, powinny wchodzić w miarę luźno. Oczywiście niezbędny będzie jakiś klej, żeby się dobrze trzymały. W zestawie niby dają SuperGlue, ale lepiej jest wziąć butapren, bo w razie potrzeby będziemy mogli je jeszcze kiedyś ściągnąć. Ponadto taki szybkoschnący klej nie jest wskazany ze względu na samo ustawianie manetek. Coś pójdzie nie tak, coś nas oderwie od roboty i potem tylko masa kłopotu żeby ściągnąć i założyć od nowa.

	Samo ustawienie podgrzewanych manetek jest też ważne, bowiem mają one takie wypustki w miejscu gdzie wychodzi kabel. Przymiarki najlepiej zrobić tak, że zakładamy nowa manetkę, wciskamy dźwignię sprzęgła a potem hamulca z drugiej strony i patrzymy czy nic nie blokuje. Szczególnie ważne jest, żeby przy ustawianiu prawej manetki ruszać rolgazem i wciskać hamulec, bo wtedy ten wypust z kablem zmienia swoje położenie.

	Kolejna ważna sprawa to długość nowych manetek. Nie wiem czy tak jest u wszystkich producentów, ale akurat te co kupiłem są o 7mm krótsze czyli mają 123mm a nie 130mm.
W związku z tym trzeba było wywiercić kilka nowych dziurek w kierownicy. Normalnie takie otworki tam są żeby zapobiegać przesuwaniu się przełączników, które mają taki ząbek. Niestety trzeba było zrobić nowe przesunięte o 7mm, na szczęście były to tylko 3 otworki. Teoretycznie można uniknąć tego wiercenia, ale wtedy będziemy mieli przerwę 7mm między przełącznikami a brzegiem manetki.

Ostatnią ważną kwestią jest zamontowanie panelu sterowania. Ja stwierdziłem, że najlepiej pasuje mi on przy lusterku. Przerobiłem lekko fabryczny uchwyt dodawany do zestawu i potem wszystko ścisnąłem śrubą od lusterka. Dalej przedstawię kilka zdjęć:
	
	To dostajemy w paczce po zakupie: manetki, panel sterowania, skrzynka sterownicza, śruby, opaski zaciskowe, uchwyt do panelu sterowania.




Różnica w długości oryginalnych i podgrzewanych manetek 7mm



	
Oto schemat podłączenia. Najpierw montujemy przekaźnik jak już było wspomniane wcześniej i dopiero potem podpinamy do niego obwód manetek.





Położenie panelu sterowania na kierownicy – po lewej przy lusterku




9. Przewody hamulcowe w stalowym oplocie

Hamulce to ważna sprawa. W młodszych motocyklach są one bardziej wydajnie niż to było kilka lub kilkanaście lat wcześniej. Dlatego niektórzy starają się je polepszyć poprzez wymianę oplotów z gumowych na stalowe.

Różnica polega tu głównie na tym, że gdy hamujemy to płyn się rozgrzewa co powoduje zmiękczenie gumy i jej poszerzanie się. Zakładając stalowe oploty, pozbywamy się tego efektu „elastycznego” hamulca. Zyskujemy także mniejszy skok dźwigni. Krótko mówiąc, płyn już nie rozpycha ścianek przewodu, tylko cała siła jest kierowana na klocki.

Ja kupiłem przewody w oplocie firmy HEL. Oto ich strona internetowa:

http://www.przewodywoplocie.pl/ 

Jest tam wszystko co chcielibyśmy wiedzieć. Ważne jest, aby dobrze określić typ układu hamulcowego jaki posiadamy. Jeżeli ktoś ma z trójnikiem to śmiało może zmienić na dwa osobne przewody. Będzie taniej ( bo za trójnik się dopłaca) oraz łatwiej w odpowietrzaniu. Długość jest standardowa dla większości motocykli. Z resztą ciężko się pomylić wypełniając formularz zamówienia i na gadu też chętnie rozmawiają.
	
To dostajemy w zestawie na dwie tarcze: 2 przewody oraz wszelkie potrzebne śruby, podkładki i 3 naklejki. Kolor przewodu i końcówek można sobie wybrać. Niebieski jest bardzo ładny i oczywiście pasuje do mojej czarnej XJ-ty.
	
Wymiana krok po kroku:

1. Spuszczamy stary płyn, czyli najpierw odkręcamy pokrywkę od zbiorniczka, popuszczamy zaworek i naciskamy klamkę. Zanim ją odpuścimy musimy zakręcić z powrotem zawór żeby nie wciągać powietrza. Płyn odprowadzamy wężykiem. Przydaje się pomoc drugiej osoby.


	
10. Wskaźnik napięcia akumulatora

Może wydawać się, że to zbędny dodatek. Jednak jak komuś motor nie chce zapalić, albo ma jakieś problemy z prądem to pierwsze pytanie brzmi: „Jakie masz ładowanie?” albo „Jakie masz napięcie na akumulatorze?”. Tutaj można to sprawdzić miernikiem, ale zazwyczaj się to robi gdy coś szwankuje. Przydałby się wskaźnik, który cały czas po przekręceniu kluczyka będzie pokazywał jakie jest napięcie bezpośrednio na akumulatorze.

Wszystko ma się tu podobnie jak w przypadku montażu przekaźników świateł. Jeżeli ktoś zrozumiał zasadę działania i sposób podłączenia przekaźnika to powinien sobie tu poradzić bez problemu. 

Oto prosty schemat:


Jeśli chodzi o sam  wskaźnik to ja zdecydowałem się na diodowy. Jest on dosyć tani i w miarę dokładny. Tym razem udałem się do sklepu po coś gotowego ponieważ tutaj liczyła się także estetyczna obudowa a nie tylko układzik w środku. Zresztą koszt kupienia i wykonania był zbliżony, więc poszedłem tym razem na łatwiznę – nie żałuję. ( Cena 17zł ).

Zasada jego działania jest taka, że zaświecają się po kolei diody led wraz ze wzrostem napięcia na akumulatorze. Zatem jak przekręcimy kluczyk to powinna się świecić czerwona 11V i jedna zielona 12V. Przy normalnej pracy silnika powinny się świecić pierwsze cztery.

 Natomiast jak będą świecić wszystkie 5 diod podczas jazdy, będzie to oznaczało, że mamy za duże ładowanie na akumulatorze i trzeba się tym problemem zainteresować. Podobnie źle będzie jeśli świeci się tylko jedna czerwona dioda 11V, czyli za małe napięcie na akumulatorze – również jakieś problemy z ładowaniem.

Dorobiłem do zakupionego wskaźnika takie małe metalowe ucho, aby zamontować go potem na kierownicy śruba od prawego lusterka.

	


Tutaj już wskaźnik zamontowany w motorze
	
11. Torba na bak

Bardzo praktyczny dodatek w przystępnej cenie. Za około 100zł można kupić torbę o pojemności 40l zakładaną na bak. Normalnie 30l + 10l przy rozsuniętym dodatkowym zamku. Trzyma się ona dobrze dzięki magnesom ( im więcej tym lepiej ). Na wierzchu jest jeszcze wodoszczelny mapnik na format A4. Nie ogranicza ona ruchów kierownicą. Wadą takiej torby jest to, że nie ma ona stałego mocowania na śrubach do ramy. Teoretycznie przy każdym postoju trzeba ją zabierać ze sobą jeśli oddalamy się od motocykla. Sprawdza się natomiast w dalszych wyjazdach. Oto fotki:





12. Torby boczne
	Podobnie jak torba na bak, tak i torby boczne są przydatne przy podróżach na dalszy dystans. Tutaj sposób montażu jest różny w zależności od producenta. Jeśli chodzi o te co ja kupiłem za 150zł firmy Moto-Detail, to wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Mamy taką mate zakładaną na siedzenie i do niej na zatrzaskach przyczepiamy po bokach torby. Potem dodatkowo łapiemy je jeszcze paskami i można ruszać w drogę. Oczywiście teraz fotki:



