
BMW K1600GTL

A tompított fényű Xenon fényszóró izzó 92.000 km körül
kiégett. Ma este kicseréltem egy újra. Az eltávolítása
kb. 25 percet, a telepítés pedig további 30 percet
vett igénybe. Itt az eljárás, amit használtam. Az izzó
egy Xenon D1S 35W, amely megvásárolható az üzletekben,
és más helyeken is rendelhető.

Úgy döntöttem, hogy veszek egyet ma 32 ezer forintba
került. 
Először eltávolítottam a BMW emblémát a
kormányszárról. 



Ezután egy 1 1/16 "-os vagy 27 mm -es 6 pontos
hosszított dugós kulccsal eltávolítottam a kormányszár
anyáját és alátétjét.

Kihúztam a kormányrúdról az egész kormányt a fogazott
szárból, és a jól letakart benzintartályra helyeztem.
A középső nagy átmérőjű porvédő kupakot letekerem az
izzó mögül. 
Ügyeljen a kupak tájolására (nyitva és közel a
tetejéhez), mert a perem mentén van néhány záró köröm,
amelyeknek megfelelő fogazatot kell rögzíteniük a
házon, amikor azt visszahelyezi a helyére. Nyúljon le,
és húzza ki az ezüst fonott huzal végén lévő dugót az
izzók négyzet alakú aljáról.
 Most jön a trükkös rész, addig játszunk a rögzítő
rugóval, amíg az izzó ki nem szabadul és
eltávolíthatjuk a motorkerékpárról. A rögzítés
eltávolítása után látható, hogyan záródik a porvédő a
házba. Óvatosan helyezze be az új izzót, hogy ne
sértse meg, vagy érintse meg ujjaival az üvegcsövet.
Ha az izzó a helyén van, az ujjaival babrálva ismét a
helyére kell pattintani a biztosító rugót. 
Ezután dugja vissza az ezüst huzalt a négyzet alakú
izzótalpba is tapintással. Ez az a fázis, amely több



időt vesz igénybe, mint amennyi a régi izzó
eltávolításához szükséges volt. 
Szerelje vissza a porvédő kupakot (helyesen), és tegye
vissza a kormányegységet a helyére, ügyelve arra, hogy
illeszkedjen az első kerékhez.
Adjon hozzá egy kék Loctite -t az anyához, és
nyomatékkal húzza le. 
Nem találtam a forgatónyomaték specifikációt, de az
enyémet elég keményen meghúztam. Szerelje be újra a
BMW emblémát. Kapcsolja be és indítsa be a kerékpárt,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy az izzó működik.
Tegye el a szerszámokat, és igyon sört, mert legalább
egy napot takarított meg a szerelőnél. 

Köszönjük figyelmét!

Gratzag István




