
1   Rodzaje świateł samochodowych 

 
Światła pojazdów samochodowych można najogólniej podzielić na światła zewnętrzne 

i światła wewnętrzne (rys. 1). 

 

 
 

Do świateł wewnętrznych, spełniających pomocniczą rolę, zaliczamy oświetlenie 

wskaźników i przyrządów, oświetlenie kabiny, oświetlenie przedziału silnika, oświetlenie 

przestrzeni bagażowej. Światła zewnętrzne powinny odpowiadać warunkom technicznym 

określonym w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. 

Zgodnie z tą ustawą pojazdy powinny być wyposażone w następujące światła zewnętrzne: 

- oświetleniowe - do oświetlania drogi przed i za pojazdem (jazda do przodu i cofanie); 

- sygnałowe - do ostrzegania innych użytkowników drogi o znajdowaniu się pojazdu na drodze; 

- rozpoznawcze - do identyfikacji pojazdu (tablice rejestracyjne, pojazdy specjalne); 

- odblaskowe - do ostrzegania innych użytkowników o pojeździe, gdy nie działa instalacja 

elektryczna. 

Połączenia elektryczne oświetlenia powinny być tak wykonane, aby: 

- światła drogowe, mijania, przeciwmgłowe przednie, pozycyjne przednie i obrysowe nie mogły 

być włączone, jeżeli jednocześnie nie są włączone światła pozycyjne tylne; 

- włączenie świateł drogowych, mijania lub przeciwmgłowych przednich powodowało 

jednoczesne włączenie światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną oraz świateł pozycyjnych 

przednich. 

Światła umieszczone parami muszą być symetryczne, znajdować się na tej samej wysokości, 

mieć jednakową barwę i natężenie. 

Zewnętrzne oświetlenie pojazdu powinno zapewnić kierującemu właściwą widoczność drogi 

i znajdujących się na niej obiektów oraz innych uczestników ruchu. Oświetlenie to powinno także 

zapewniać widzialność pojazdu i możliwość wcześniejszego uprzedzenia innych użytkowników 

drogi o manewrach zamierzonych przez kierującego. 

Właściwe oświetlenie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu i komfort pracy 

kierowcy. W pojeździe należy stosować oświetlenie zgodne z wymaganiami i prawidłowo 

zamontowane. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do utrzymania oświetlenia w pełnej 

sprawności technicznej oraz korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
 



 



2   Charakterystyka świateł zewnętrznych 

Światła oświetleniowe 
Do świateł oświetleniowych zaliczamy światła drogowe, mijania, przeciwmgłowe przednie, cofania 

oraz światła kierowane. Światła drogowe i mijania, zwane światłami głównymi, w większości 

pojazdów stanowią wspólny układ optyczny umieszczony w reflektorze. 

Światła drogowe, o barwie białej lub żółtej selektywnej, powinny być włączane jednocześnie lub 

parami (mogą być 2 lub 4). Ich światłość nie może być mniejsza niż 30 000 cd (kandeli) i nie może 

przekraczać 225 000 cd. Światła drogowe powinny mieć zasięg co najmniej 100 m przed pojazdem. 

Wymagana jest kontrolka włączenia tych świateł. 

 
Światła mijania powinny być dwa, o barwie białej lub żółtej selektywnej, i oświetlać drogę na 

odległość co najmniej 40 m przed pojazdem - asymetrycznie, tzn. po prawej stronie drogi dalej niż 

po lewej. 

 
Światła przeciwmgłowe przednie to dwa symetrycznie umieszczone specjalne reflektory  

z odpowiednią przesłoną zapobiegającą kierowaniu wiązki światła do góry. Dopuszczalna barwa 

światła - biała lub żółta selektywna. Światła te są włączane niezależnie od świateł mijania  

i drogowych, ale przy świecących światłach pozycyjnych. Światła przeciwmgłowe nie mogą 

powodować oślepiania (olśniewania) innych użytkowników drogi. Konieczna jest kontrolka 

włączenia świateł przeciwmgłowych. 

Światła cofania to jedna lub dwie lampy umieszczone z tyłu pojazdu, świecące białym światłem po 

włączeniu wstecznego biegu, przy wyłączniku zapłonu w położeniu II. Światła cofania nie mogą 

powodować oślepiania. 

Światła kierowane (szperacze) służą do oświetlania przedmiotów przydrożnych za pomocą 

skupionej wiązki promieni. W szperacz może być wyposażony tylko pojazd uprzywilejowany,  

a w światło robocze - ciągnik rolniczy. Szperacz nie może być używany w czasie jazdy. 

 

Światła sygnałowe 
Światła pozycyjne służą do oznaczania pojazdu w czasie postoju oraz w czasie jazdy. Są to dwa 

światła umieszczone z przodu pojazdu, barwy białej lub żółtej selektywnej (umieszczone często  

w reflektorze), oraz dwa światła z tyłu, barwy czerwonej, zwykle umieszczone w lampie 

zespolonej. Światła pozycyjne, załączane jednocześnie, powinny być widoczne z odległości 300 m. 

Wymagana jest kontrolka włączenia świateł. 

Światła hamowania (STOP) mogą być dwa, trzy lub cztery, barwy czerwonej, umieszczone 

symetrycznie z tyłu pojazdu. 

Włączenie świateł następuje po naciśnięciu pedału hamulca. 

Dopuszcza się oddzielne umieszczenie świateł lub w lampach zespolonych. Natężenie świecenia 

świateł hamowania musi być wyraźnie większe od natężenia świateł pozycyjnych, umożliwiające 

widoczność w słońcu, z odległości co najmniej 30 m. Niedopuszczalne jest stosowanie kontrolki 

włączenia. 



Światła kierunku jazdy i awaryjne to dwie lampy z przodu, dwie z tyłu oraz ewentualnie dwa 

boczne kierunkowskazy (w przypadku samochodu wyposażonego w hak holowniczy obowiązkowe) 

wysyłające światło pulsujące barwy żółtej samochodowej z częstotliwością 90±30 cykli na minutę. 

Włączenie kierunkowskazów jest niezależne od włączenia innych świateł. Konieczna kontrolka 

włączenia kierunkowskazów. 

W przypadku włączenia świateł awaryjnych wszystkie kierunkowskazy pulsują równocześnie 

(także wtedy, kiedy silnik jest unieruchomiony, wyłącznik zapłonu w pozycji 0). Konieczna 

kontrolka włączenia świateł awaryjnych. 

Światła przeciwmgłowe tylne - jedna (z lewej strony) lub dwie lampy umieszczone z tyłu pojazdu 

w odległości minimum 10 cm od światła stop, barwy czerwonej o natężeniu wyraźnie większym od 

świateł pozycyjnych. Włączenie może nastąpić tylko wówczas, gdy są włączone światła mijania lub 

przeciwmgłowe przednie, włączenie świateł przeciwmgłowych przednich nie może powodować 

jednoczesnego włączenia tylnych. Wymagana kontrolka włączenia światła. 

Światła do jazdy dziennej są nieobowiązkowe, używane od świtu do zmierzchu w warunkach 

normalnej przejrzystości powietrza. Lampy świateł barwy białej powinny być umieszczone 

symetrycznie z przodu pojazdu. 

Światła obrysowe muszą być umieszczone na pojeździe samochodowym i przyczepie, jeżeli ich 

szerokość przekracza 1,8 m. Lampy barwy białej z przodu i czerwonej z tyłu powinny się włączać 

razem ze światłami pozycyjnymi. 

Światła postojowe nie obowiązują w samochodach długości do 6 m i szerokości 2 m. Barwa 

światła biała z przodu, czerwona z tyłu i żółta z boku, jeżeli lampa jest połączona  

z kierunkowskazem bocznym. Światła postojowe włącza się po jednej stronie pojazdu. 

 

Światła rozpoznawcze 
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej powinno umożliwić odczytanie numeru rejestracyjnego w ciągu 

całego dnia. Światło nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu. Włączanie oświetlenia 

musi następować wraz ze światłami pozycyjnymi. Barwa światła biała. Liczba lampek dowolna, 

najczęściej jednak spotyka się jedną lub dwie. Spotykane są rozwiązania wykorzystujące światło 

pozycyjne do oświetlania tablicy rejestracyjnej (w tym przypadku nie występuje dodatkowa lampa). 

 

 

3   Budowa reflektorów 
Ewolucje kształtu przedniej części samochodów wpływają na zmiany w konstrukcji  

i technologii wykonania reflektorów, nie tylko jako źródła światła, ale również jako ważnego 

elementu estetyki i aerodynamiki pojazdu. Zasadnicze części reflektora to lustro (odbłyśnik), 

żarówka i szyba rozpraszająca (rys. 6). 

 
Lustro reflektora odbija i skupia promienie światła emitowanego ze źródła (np. żarówki)  

w wiązkę oraz kieruje je w żądanym kierunku. 



Szyba rozpraszająca ma zewnętrzną powierzchnię gładką, a na wewnętrznej - 

pryzmatyczne lub soczewkowate nacięcia, dzięki czemu uzyskuje się skupioną wiązkę światła 

drogowego i odpowiednio rozłożony strumień światła mijania. 

Ze względu na zmienne warunki obciążenia, drgania nadwozia podczas jazdy, położenie 

reflektora, a zatem i kierunek wysyłanej z niego wiązki światła ulega zmianom. W związku z tym 

położenie reflektora należy sprawdzać i korygować. Tę możliwość zapewniają odpowiednie 

urządzenia. 

Urządzenia regulacyjne umożliwiają podstawową i okresową regulację ustawienia 

reflektora. Regulacja podstawowa polega na możliwości zmiany położenia odbłyśnika lub szkła  

z odbłyśnikiem w płaszczyźnie poziomej i pionowej o minimum 4 e (patrz rys. 30). Odbłyśnik jest 

mocowany śrubami w trzech punktach. Śruby regulacyjne z kulistymi końcówkami osadzonymi 

przegubowo w plastykowych gniazdach są dostępne od strony przedziału silnika lub (w starszych 

samochodach) z zewnątrz pojazdu. 

Regulacja dodatkowa (korekcyjna) służy do zmiany ustawienia reflektora w płaszczyźnie 

pionowej w zależności od aktualnego obciążenia pojazdu. Regulacja ta może być przeprowadzona: 

- ręcznie, mechanizmem usytuowanym przy reflektorze (rys. 7), 

- elektrycznie, pneumatycznie lub hydraulicznie (rys. 8) z miejsca kierowcy, 

- automatycznie (bez udziału kierowcy). 

 

 



Rodzaje reflektorów 
Ze względu na rodzaj zastosowanego układu optycznego rozróżniamy następujące typy 

reflektorów: 

- paraboloidalny, 

- wieloparaboloidalny, 

- polielipsoidalny, 

- kształtowany swobodnie. 

Ze względu na rodzaj zastosowanego źródła światła możemy wyróżnić reflektory: 

- z żarówką tradycyjną (R2), 

- z żarówką halogenową (H4, H7...), 

- z lampą wyładowczą (Dl). 

Reflektor paraboloidalny (rys. 9) ma konstrukcję tradycyjną. Światło żarówki jest 

skupiane przez lustro (reflektor paraboliczny) w wiązkę światła i wysyłane przez szybę 

rozpraszającą na drogę. Żądane rozdzielenie światła jest osiągane w głównej mierze przez rodzaj  

i rozmieszczenie profilowania szyby rozpraszającej. Stosowane są dwa rodzaje szyby 

rozpraszającej: 

- o profilu pryzmatycznym, do odchylenia promieni światła, 

- o profilu falowym, do rozproszenia promieni światła. 

 
 

W reflektorze paraboloidalnym włókno żarówki świateł mijania znajduje się przed 

ogniskową reflektora. Z tego powodu światło nie jest wysyłane równolegle, lecz odbijane płasko od 

góry i od dołu (rys. 9). 

W celu uniknięcia oślepiania jadących z przeciwka, stosuje się przesłonę, eliminującą 

odbicie dolnego strumienia światła, które po odbiciu od lustra zostałoby skierowane do góry (rys. 

10). Włókno światła drogowego (długiego) jest umieszczone w ogniskowej reflektora 

paraboloidalnego, dzięki czemu strumień światła biegnie równolegle do osi reflektora i ma znacznie 

większy zasięg. Podczas włączania świateł długich światła mijania zostają wyłączone. Po 

uruchomieniu sygnału świetlnego włókna świateł mijania i włókna świateł drogowych świecą 

jednocześnie. Żarówka reflektora ma dwa włókna o różnych mocach (zazwyczaj 60W światła 

drogowe i 55W światła mijania). 



 
 

 
Reflektor wieloparaboloidalny współogniskowy (rys. 12) ma odbłyśnik składający się  

z wycinków paraboloid o różnych profilach, ale o ogniskach usytuowanych w tym samym punkcie, 

dzięki czemu umożliwia lepsze oświetlenie drogi i pobocza nie powodując oślepiania jadących  

z przeciwka. 

Reflektor polielipsoidalny (rys. 13) ma bardziej zwartą budowę w porównaniu z reflektorem 

konwencjonalnym o takiej samej mocy oświetleniowej. Dzięki silnemu zogniskowaniu światłą 

spłaszczonemu kształtowi, zastosowaniu dodatkowej soczewki nie wymaga szyby rozpraszającej. 

Reflektor kształtowany swobodnie może w przyszłości rozwiązać problemy związane ze 

stosowaniem konwencjonalnych reflektorów paraboloidalnych, jak też reflektorów 

polielipsoidalnych.  

W reflektorach kształtowanych swobodnie odbłyśnik nie jest gładki, lecz składa się z 

segmentów parabolicznych i nieparabolicznych. Poszczególne strefy mają różne ogniskowe, przez 

co światło z każdego punktu reflektora jest wysyłane bezpośrednio na drogę i stosowana przy 

reflektorach paraboloidalnych przesłona żarówki nie jest potrzebna. Tym samym, w 

przeciwieństwie do tradycyjnych reflektorów parabolicznych, całą moc reflektora można 

wykorzystać również przy światłach mijania. Szyba reflektora może być gładka. 



 
 

 
 

 

 
Szkła reflektorów z tworzywa sztucznego 

Szyby reflektorów o skomplikowanych kształtach są wykonane z poliwęglanu. Podczas 

ciągłego oddziaływania promieni UV (ultrafioletowych) mogą one żółknąć. Aby przeciwdziałać 

przedwczesnemu starzeniu tych szyb, należy je pokryć od zewnątrz lakierem ochronnym 

pochłaniającym promienie UV. Ponieważ żarówki konwencjonalne również wytwarzają promienie 

UV, szkła reflektorów muszą być także chronione od wewnątrz. 



 

 
Rys. 15. Przykłady szyb z tworzyw sztucznych stosowanych w reflektorach 

Pokrycie wewnętrznej strony szyby reflektora mogłoby mieć jednak niekorzystny wpływ na 

ostrość istniejących pryzm. Z tego powodu, w celu ochrony szyb reflektorów z tworzywa 

sztucznego, bańki żarówek są wyposażone w filtr UV. Ten filtr jest stosowany we wszystkich 

żarówkach H7, HB3, HB4 oraz nowych żarówkach H1. Stały rozwój techniki i technologii 

oświetleniowej przyczynia się do powstawania nowych konstrukcji - reflektory Litronic,  

Bi-Litronic (Bosch) - a także eksperymentalnego zastosowania technologii światłowodowej. 

 

4   Żarówki samochodowe (źródła światła) 
Każdy reflektor czy lampa są dostosowane do określonego typu żarówki nie tylko 

wymiarowo i przez sposób mocowania, ale również pod względem optycznym. Dlatego zamiana 

żarówki na inny rodzaj jest niedopuszczalna. 

Żarówki reflektorowe świateł głównych 
Żarówka zwykła - w bańce zwykłej żarówki, wewnątrz której umieszczono włókno żarowe, panuje 

próżnia. W żarówkach dwuwłóknowych włókno położone bliżej trzonka żarówki w ognisku 

odbłyśnika jest żarnikiem światła drogowego. Dzięki temu promienie odbite od odbłyśnika są 

równoległe do osi optycznej. Drugie włókno, przesunięte do przodu, znajdujące się poza ogniskiem 

lustra, jest przysłonięte od dołu półwalcową przesłonką ściętą pod kątem 15° z lewej strony (dla 

ruchu lewostronnego), zapewniającą asymetryczny rozsył światła. Przesłonką uniemożliwia odbicie 

promieni od dolnej części odbłyśnika w celu eliminacji zjawiska oślepiania. 

 
 

 



 
 

Żarówka halogenowa ma bańkę wypełnioną gazem (halogenem) powstałym ze związków jodu  

i bromu. Bańka tej żarówki ma inny kształt i jest mniejsza od bańki zwykłej żarówki, a daje 

znacznie lepsze oświetlenie. Żarówka halogenowa H4 również ma dwa żarniki (świateł drogowych 

i mijania) oraz przesłonkę dla włókna światła mijania. Inne żarówki halogenowe stosowane  

w reflektorach różnią się parametrami i liczbą żarników. 

Mają też odmienne oznaczenia: 

- H1 - żarówka jednożarnikowa stosowana w reflektorach świateł drogowych, mijania lub 

przeciwmgłowych, 

- H2 - do reflektorów dodatkowych, 

- H7 - żarówka jednożarnikowa stosowana w światłach mijania lub drogowych, 

- H8 - żarówka jednożarnikowa o zmniejszonej mocy, 

- H9 - żarówka jednożarnikowa stosowana do świateł drogowych o podwyższonej mocy  

i strumieniu świetlnym, 

- H11 - żarówka jednożarnikowa stosowana jako światło mijania, 

- HB3, HB4 - żarówki do reflektorów samochodów amerykańskich, 

- HJR1, HJR2 - żarówki nowo wprowadzone, o lepszych parametrach. 

 

 

 
 

Gazowa lampa wyładowcza Dl to najefektywniejsze źródło światła stosowane w nowych 

konstrukcjach reflektorów. W bańce wykonanej ze szkła kwarcowego wypełnionej gazem 

(ksenonem) są umieszczone dwie elektrody. Pod wpływem wysokiego napięcia około 6...12 kV 

doprowadzonego do elektrod powstaje między nimi łuk elektryczny (do dalszego podtrzymania 

łuku wystarcza napięcie poniżej 100 V). 

Strumień świetlny uzyskany z lampy Dl jest dwukrotnie większy niż z żarówki halogenowej. 

Trwałość lampy jest bardzo duża, a emitowane światło jest zbliżone do światła dziennego. Lampa 

wyładowcza wymaga dodatkowych urządzeń zapewniających jej prawidłową pracę. Ze względów 

lamp wyładowczych. 



 
 

 

5  Oznaczenia i parametry techniczne reflektorów oraz żarówek samochodowych 
Bezpieczeństwo ruchu na drogach dotyczy także elementów oświetlenia zewnętrznego 

pojazdów. Zostało ono uregulowane przepisami międzynarodowymi europejskiej komisji ECE. 

Szkła reflektorów, żarówki muszą mieć homologację zgodną z tymi przepisami. Tę zgodność 

potwierdzają stosowne oznaczenia. 

 
 

Spotykane oznaczenia należy odczytywać w następujący sposób. 

1. Numer oznaczający kraj wydania homologacji: 

 



 

2. Oznaczenia rodzaju świateł reflektora przedniego 

 
 

3. Oznaczenia świateł sygnalizacyjnych: 

 
 

U dołu reflektora jest umieszczona strzałka wskazująca, po której stronie dany reflektor 

należy umieścić (strzałka powinna być skierowana zawsze na zewnątrz). 

 



 
 

 

6   Wymontowanie i zamontowanie reflektorów świateł głównych oraz 

innych lamp 
Wymontowanie reflektorów 

Dostęp do elementów mocowania oraz do żarówek reflektorów świateł głównych jest 

możliwy od strony przedziału silnika. Pierwszą czynnością jest odłączenie przewodów od żarówek, 

czyli zdjęcie kostek złączy elektrycznych (przy wyłączonym wyłączniku zapłonu) z końcówek 

wyprowadzonych z cokołów żarówek. Z kolei należy odłączyć elementy regulacji korekcyjnej 

(jeżeli jest), po czym można przystąpić do wymontowywania reflektora (odkręcenie śrub 

mocujących, zdjęcie oprawy z elementów regulacji podstawowej). Po wyjęciu reflektora należy go 

oczyścić, a następnie sprawdzić i wymienić uszkodzone części lub cały reflektor. Pęknięcie szyby, 



rozszczelnienie lampy, odpryski, głębokie rysy, zmatowienie lub korozja odbłyśnika albo zmiana 

koloru klosza kwalifikuje reflektor do wymiany. 

 

 
 

 
 

W razie potrzeby wymiany żarówki należy odchylić złącze sprężyste, wyjąć żarówkę  

i zastąpić ją identyczną co do wielkości, kształtu i parametrów. Zamiana żarówki na inną jest 

niedopuszczalna. W przypadku wymiany jednej z żarówek świateł występujących parami należy 

uwzględnić czas ich pracy, wymiana bowiem jednej z długo eksploatowanych żarówek spowoduje 

wyraźną różnicę strumieni świateł między nową i starą żarówką (optymalny czas pracy przeciętnej 

żarówki reflektorowej wynosi ok. 500 godzin). 

Zakładając żarówkę należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe ustawienie (do tego celu służą 

odpowiednie wypusty na cokole i wycięcia w oprawie odbłyśnika). Dalszy montaż żarówek  

i reflektora powinien przebiegać w kolejności odwrotnej do opisanej podczas demontażu. 

Wymontowanie innych lamp oświetlenia 
Inne lampy oświetlenia samochodu należy wymontowywać, weryfikować i zamontowywać  

w sposób podobny do demontażu lampy reflektora świateł głównych, przy czym należy zwrócić 

uwagę na sposób zamocowania (wkrętami albo zaczepami sprężystymi). 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ważną sprawą podczas prac demontażowych i montażowych jest dobór właściwego 

narzędzia zapobiegającego uszkodzeniu wkrętów, zaczepów, kloszy i innych elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych. Staranność i dokładność wykonania prac z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa są szczególnie istotne, także ze względu na znaczenie prawidłowego oświetlenia 

samochodu w ruchu drogowym. Należy także zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie złączy, 

zapewniające właściwy kontakt elektryczny. 



7   Kontrola i ustawianie świateł głównych 
Co pewien czas, a zawsze po wymianie żarówki lub wymontowaniu reflektora należy 

sprawdzić i wyregulować ustawienie świateł głównych samochodu. 

Światła mijania. Strumień światła mijania padający na płaszczyznę prostopadłą do osi pojazdu 

powinien dać obraz asymetryczny z wyraźną granicą światła i cienia, opuszczony w dół o wartość 

podaną w instrukcji obsługi pojazdu. 

 

 
 

Sposób przeprowadzania regulacji ustawienia świateł: 

- ustawić samochód na poziomej nawierzchni prostopadle do ekranu w odległości 10 m, 

- wyregulować ciśnienie w ogumieniu (zgodnie z instrukcją), 

- obciążyć samochód (na miejscu kierowcy), 

- sprawdzić prawidłowość mocowania reflektorów, osadzenia żarówek, połączeń przewodów 

elektrycznych itp., 

- korektor ustawienia reflektorów ustawić w pozycji „0" (nieobciążony), 

- na ekranie zaznaczyć punkty odpowiadające: 

- położeniu środków obu reflektorów (punkty O), 

- obniżeniu granicy światła i cienia o wymiar e = H - h (w przypadku ustawienia samochodu  

w odległości 5 m od ekranu należy odmierzyć odległość e/2), 

- połączyć punkty według rysunku 31, 

- włączyć światła mijania, 

- śrubą regulacji pionowej ustawić granicę światła wzdłuż linii poziomej na wysokości h, a śrubą 

regulacji poziomej ustawić początek wzniosu granicy światła w punkcie O. 

Ze względu na znaczenie ustawienia świateł dla bezpieczeństwa jazdy należy przeprowadzić 

dokładną kontrolę w stacji obsługi za pomocą specjalnego urządzenia do sprawdzania i regulacji 

świateł głównych, np. Technik 2400D, KSP-20 lub podobnych. 

 

 



Sprawdzanie i regulację świateł za pomocą specjalnego urządzenia (przyrządu optycznego) należy 

rozpocząć od zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia, a następnie: 

- ustawić pojazd na poziomej nawierzchni, 

- sprawdzić prawidłowość mocowania reflektorów, osadzenia żarówek świateł głównych itp., 

- ustawić korektor reflektorów w pozycji „0" (nieobciążony), 

- sprawdzić, ew. wyregulować ciśnienie powietrza w ogumieniu zgodnie z wymaganiami, 

- obciążyć pojazd na miejscu kierowcy masą ok. 70 kg, 

- ustawić przyrząd do regulacji świateł w odległości około 30 cm od płaszczyzny reflektora w osi 

podłużnej pojazdu, 

- wybrać dwa symetryczne punkty nadwozia samochodu (np. narożniki pokrywy silnika) i ustawić 

linię na lusterku przyrządu lub skierować światło pomocniczej lampy przyrządu na te punkty, 

aby ustawić go prostopadle do osi podłużnej pojazdu, 

- ustawić głowicę przyrządu przed reflektorem dokładnie na wysokości reflektora 

- ustawić wartość e odpowiadającą obniżeniu górnej granicy światła, 

- włączyć światła, sprawdzić ustawienie i w razie potrzeby wyregulować za pomocą śrub 

regulacyjnych, w sposób opisany dla regulacji za pomocą ekranu. 

 

 

 

 

 



Po prawidłowym wyregulowaniu świateł mijania środek plamy świetlnej świateł drogowych 

powinien znaleźć się w miejscu odpowiadającym położeniu środków reflektorów. W przypadku 

oddzielnych reflektorów świateł mijania i reflektorów świateł drogowych należy przeprowadzić 

dodatkową regulację reflektorów świateł drogowych w taki sposób, aby uzyskać środek plamy 

świetlnej w miejscu odpowiadającym środkowi reflektora. Za pomocą przyrządu należy również 

zmierzyć światłość świateł drogowych. Dopuszczalne wartości odchylenia strumienia świateł 

mijania na odległości 10 m wynoszą: 

- w płaszczyźnie poziomej: 

- w lewo 5 cm, 

- w prawo 20 cm; 

- w płaszczyźnie pionowej: 

- w górę 3 cm, 

- w dół 5 cm. 

Dopuszczalne wartości odchylenia strumienia świateł drogowych na odległości 10 m wynoszą: 

- w płaszczyźnie poziomej: w lewo lub w prawo 20 cm, 

- w płaszczyźnie pionowej: w górę lub w dół 5 cm. 

 

 

8   Pozostałe elementy samochodowej instalacji oświetleniowej 
Zasadniczymi elementami instalacji oświetleniowej pojazdu są omówione uprzednio 

reflektory i lampy z odpowiednimi żarówkami. Całość instalacji uzupełniają przewody  

z końcówkami i łącznikami (stałymi lub rozłącznymi), przerywacze, wyłączniki, przełączniki 

jedno- i wielofunkcyjne oraz przekaźniki i bezpieczniki. Przykłady i omówienie przekaźników  

i bezpieczników znajdziesz w zeszycie 6 „Proste obwody elektryczne". 

Typowe elementy instalacji oświetleniowej pokazano na rysunku 35. 

 

 
 

Podczas sprawdzania obwodów oświetleniowych instalacji elektrycznej zwróć uwagę na 

jakość i dokładność połączeń oraz stan przewodów, wyłączników i przełączników, które mogą 

rzutować na jakość i działanie oświetlenia pojazdu. 


