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ÚVOD 
Tento návod je primárně určen všem, co čekají na dodávku nových budíků od Phexyse, nebo se již 
dočkali a chtějí dále upravovat již nainstalované budíky a přitom chtějí použít nebo používají modré 
podsvícení pomocí Phexysových modrých podkladových fólií. Pro jinou barvu osvětlení – bílá, 
červená, zelená by snad měly dostatečně sloužit upravené vysoce-svítivé LED diody s dobrým 
rozptylem namísto původních čtyřech žárovek  Snad je to tu dostatečně popsáno, tento návod berte 
spíše jako inspiraci pro vaše vlastní bádání a experimenty s podsvícením přístrojovky. Kombinace 
různých typů diod, jejich úprav, umístění, napájení a orientace je v podstatě bezmezná. Případné 
dotazy můžete směrovat na mě na tyto kontakty: 
 
Roman Šenkeřík; na Feliciaklubu alias Roman813 
email: r_senkerik@seznam.cz 
ICQ: 307199073 
Skype: roman_senkerik 
 
Kdybych náhodou někoho zapomenul vyjmenovat, komu poděkovat….tak… pardon:) 
 
Na úvod bych chtěl podat ukázku phexysových budíků a variant osvětlení…a tím vlastně popsat co 
vedlo ke vzniku tohoto návodu. (Snad se Phexys nebude zlobit, ze zde použiji jeho fotky budíků). 
 

 
Obr.1 Srovnání bílého a modrého podsvícení bez clonek– autor Phexys 

 
Asi nejlepší variantou a výborných výsledků se dosahuje s použitím čistého bílého 

podsvícení. Je velice výrazné a při použití čtyřech upravených ledek s vysokou svítivostí není 
potřeba ani dalších úprav. Já jsem měl LEDky od firmy Newman tuning (www.newman-
tuning.com) Mají svítivost asi 13500mCd a jsou vybroušené do hvězdy – tím je dosaženo 
výborného rozptylu a LEdka svítí hodně jak do prostoru kolem sebe, tak i před sebe. Jedinou 
nevýhodou je vysoká cena (100Kč za kus včetně patice), ale jak jsem později sám zjistil není 
problém si něco podobného vyrobit sám doma. Stačí mít tenký pilníček nebo modelářskou brusku, 
patici třebas od prasklé žárovky (nebo od té co je v přístrojovce – stejně už nebude potřeba) a půl 
hodinky času. Popis výroby LEDky uvedu podrobně na konci.  

Horší už je to s podsvícením různými barvami při použití fólie, zelená a červená ještě jde, 
ale nejhorší je samozřejmě modrá (ale taky moc pěkná). Je to dáno fyzikou, vlnovými vlastnostmi 
viditelného spektra světla – červený, žlutý a zelený filtr jde lépe prosvítit než modrý. Tady už 
vyloženě musí být použité vysoce-svítivé LEDky místo žárovek a pak je možno laborovat 
s cloněním. Bílé světlo bez použití fólie se i nejméně projevuje co do velmi výrazného podsvícení 
okolo diod. Při použití barevné fólie se více projevuje intenzivnější světlo okolo diod. Toto je 

http://www.newman-tuning.com/
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možno řešit cloněním, jenomže přidáním další vrstvy klesá prostupnost světla – je to vlastně takový 
sendvič (fólie – clonka – grafika budíku).  

Já jsem původně použil s prvotním nadšením těchto clonek (jež jsem našel na fóru 
Feliciaklubu a připojil jsem je na konec tohoto návodu – tímto děkuji jejich tvůrci –  člen 
davidek75) a výsledek byl sice ze začátku takový příjemný – velmi mírné osvětlení (viz.Obr.2), 
nicméně po čase jsem zatoužil podsvítit budík výrazně, aby svítil aspoň téměř tak dobře jako 
s bílým podsvícením bez fólie (viz.Obr.3). Myslím že rozdíl je na následujících fotkách více než 
viditelný:).  
 

 
Obr.2 původní modré podsvícení s clonkami 

 

 
Obr.3 Upravené podsvícení – bez clonek a dle následujícího receptu 



Postup úpravy podsvícení budíků 
Asi bych měl začít tím, co budete potřebovat. Nejdůležitějšími nástroji bez nichž ani nemá cenu 
začínat jsou tavná pistole, regulovatelný zdroj napětí s káblíkem, jež má na druhé straně 
krokosvorky (kvůli zkouškám osvětlení) a šroubováky Torxx 6 (na budíky) a Torxx 8 (na digitální 
hodiny). Pak už jen kupu času, kýbl nervů, nějaké další šroubováky, kleště, hadřík, pájku, ledky, 
odpory, tenký drátek (lanko – je ohebnější, s výhodou lze použít třeba plochý několika-žilový kabel 
a pak si z něj jednotlivé drátky „odtrhávat“) jiné drobné harampádí a hurá na to:).  
 

 
 

Obr. 4 Nezbytné nástroje 
 

Demontáž starých budíků 
 
Postup demontáže přístrojovky zde nebudu popisovat, je možné ho najít ve fóru, ale na přání klidně 
doplním, pokud tedy máme venku přístrojový štít, osvobodíme přístrojovku povolením dvou 
drátěných spon a dole uvolněním dvou čepů (takové hříbky – já je tam nemám, minulý majitel je 
urval, takže nevím co s nimi – zřejmě sundat gumovou čepičku a mělo by to jit vysunout z těch 
černých držáku v přístrojovém štítu) 
 
Teď zbývá uvolnit krycí plexisklo (pozor rády ty zobáčky praskají) a pak krycí černý plast – též 
uchycen zobáčky. A máme budíky přístupné viz. Obr.5. 
 

 
Obr. 5 Budíky po demontáži krycího plexiskla a černého plastu – zde již bez dorazových kolíčků 

 



A teď přijde pořádný masakr na nervy. Pomocí hadry (ne moc tlusté, a ani ne moc tenké) a kleští 
vytáhneme dorazové kolíčky. Není třeba se bát, jsou z kovu, takže zlomení nebo ohnutí nehrozí, ten 
hadr je tam pouze proto, aby nedošlo k poškrábání kolíčku. Vyžaduje tato operace ale více než 
mnoho nepřiměřeného násilí. Je dobré vždy druhou rukou protipohybem směrem dolů přidržet okraj 
budíku, aby nedocházelo k příliš velkému namáhání plošného spoje v němž je budík uchycen tahem 
směrem nahoru při vytahování kolíčku. 
 

Když je toto úspěšně dokončeno poznačíme si pečlivě na stávající budík a co nejpřesněji 
pozici ručičky minimální a maximální u teploměru, palivoměru a otáčkoměru. Tachometr je třeba 
vymontovat (4 křížové šrouby u náhonu tachometru zezadu přístrojovky) a nejlépe pomocí druhého 
člověka dáme ručičku na přesně zvolenou rychlost (ZAPAMATOVAT) a uděláme zezadu 
tachometru rysku přes měděný setrvačník a nepohyblivý rám setrvačníku viz. Obr. 6. Ještě je možné 
a pro kontrolu dobré postavit tachometr kolmo na stůl a z určité zvolené rychlosti (30-40 km/h), 
pustit ručku a poznačit kam spadne. 

 

 
Obr.6 – Kalibrace tachometru 

 
 Teď nastane nervový masakr číslo dva… (a naštěstí poslední) – demontáž ručiček. Pomocí 
dvou plochých šroubováku naproti sobě (aby byl vyvíjen rovnoměrný tlak do obou stran a nedošlo 
k ohnutí osičky), jež jsou podložené třeba tenkým hadříčkem aby nedošlo k poškrábání budíku, 
zapáčíme. Pravděpodobně začnou lítat vzduchem černé čepičky, nebo aspoň se odlamovat – tím 
paradoxně lépe. Zlepší se přístup k samotné ručičce a nezavazí a nepruží při páčení ta krytka, jež se 
dá před zpětným nasazením malým množstvím lepidla přilepit. (Malé proto, aby při další demontáži 
odpadla ochotně a pustila nás k ručičce a také proto, aby se moc nezměnily váhové poměry na jinak 
vyvážené ručičce).Když jsou ručičky venku, je vyhráno – pozor nepomíchat je! Pozn. tachometr je 
vhodné mít přimontovaný zpět v přístrojovce – v ruce by to asi nešlo udržet. 
 

Protože budeme dávat nové budíky, je potřeba kalibrační značky o poloze ručiček buď 
šikovně přenést na nový budík, nebo nejlépe pomocí pravítka vynést jako spojnici středu osičky a 
značky někam na bílý rám… Jak ji přenést zpět na nový budík je snad jasné:) 

 



Pro ty co mají bíle podsvícení by bylo možno teď povolit všechny šroubky držící grafiku 
budíku, vyměnit za nové, přišroubovat a začít s montáží zpět. my ale půjdeme dále. Takže sundáme 
starou grafiku (plastové štítky), sundáme světlovody a máme před sebou přístrojovku bez 
světlovodů a krycí grafiky budíků. Viz. Obr.7. (s díky převzato od návodu člena Reesha – někde 
jsem svoji vlastní fotku ztratil). Nejlepší je začít změnou podsvětlení digitálních hodin. pokud se 
vám líbí zelená, je možno toto přeskočit. 
 

 
Obr. 7. Přístrojovka bez světlovodů a grafiky budíků (zdroj Reesha) 

 

Změna podsvícení digitálních hodin 
 
Komu se nelíbí zelená… tak nechť si toto přečte. Bohužel mi v kritické chvíli zemřel foťák, a 
nechtělo se mi čekat dvě hodiny na nabití baterek, moc fotodokumentace nemám, ale to 
nejdůležitější. Digitální hodiny jsou uchyceny zezadu čtyřmi Torxx č.8 šrouby a jsou osvětleny 
žárovkou 1,2W přes předřadný odpor 100 Ohmu. Viz. Obr. 8. Po uvolnění šroubů je možno sundat 
zepředu komplet sestavu digitálních hodin – černý plastový kryt s displejem, a vnitřním bílý 
plastem (jakoby dole parabola na osvětlení a zároveň držák displeje).  
 

 
Obr.8 – uchycení hodin a předřadný odpor pro osvětlení 

 
Teď to zbývá ještě rozložit na kousky a vytáhnout zelenou fólii a zase to složit (pozor, nedát tam 
zpět displej opačně). Zepředu napájíme do prázdného místa po žárovce dvě LEDky (já tam dal 



modré 3mm asi 3500 mCd - 20mA – 3,2V upravené smirkem číslo 800 na mléčnou hlavičku 
s odporem 820 Ohmu pro každou, ale dal bych tam možná i větší odpor), tak aby byly položené na 
bok a svítili proti sobě. Tím se vyhneme na displeji jasných bodových míst a osvícení bude 
rovnoměrné. Plus se nachází nahoře, mínus dole při pohledu zepředu. Dá se to i vystopovat podle 
toho odporu, ten je na plusu. Foto nemám, ale inspiroval jsem se opět návodem alá Reesha, takže 
opět s díky přebírám fotku - Obr. 9. Přesnou pozici je možno nastavit po opětovném přišroubování 
hodin dírou po žárovce jemným ohýbáním LEDek při zapnutém napájení podsvícení přístrojové 
desky. (+12 V JE NA TŘETÍM PINU ŽLUTÉHO KONEKTORU A ZEM NA 10. PINU). Díru je 
pak možno zalepit třebas izolačkou, jak to mám já (Obr.8), nebo zakápnout tavnou pistolí. 
 

 
Obr. 9 způsob připevnění LEDek k plošnému spoji u hodin (zdroj Reesha) 

 

Úprava podsvícení budíků 
A teď konečně to hlavní…:) Smyslem celé práce bylo zvýšit intenzitu podsvícení. Doma se mi 
podařilo najít 8 kusů bílých diod vysoce-svítivých 5 mm 13000mCd - 20mA – 3,3V, 20 stupňů 
rozptyl a 4 kousky bílých 3mm LED 2600mCD – 20mA – 3,2V, 40 stupňů rozptyl.  
 
Podotýkám, že už jsem tam měl LEDky od Newmana, namísto původních žárovek, a myslím si, že 
by určitě nebylo dobré nechat tam prázdné místo. Já jsem tedy ZESILOVAL INTENZITU 
PODSVĚTLENÍ, NIKOLIV VYTVÁŘEL ÚPLNĚ NOVÉ. Takže je potřeba následující návod brát 
s rezervou a spíše jako inspiraci. 
 
Velké 5mm LEDky jsem trošku upravil, aby svítili do prostoru jednak vybroušením jejich pouzdra 
smirkem č. 800 do mléčna a pak následně upravil modelářskou bruskou vybroušením čtyř drážek. 
Šlo by určitě použít i třeba pilníček a těch drážek tam udělat třeba 8,10,12 jako jsou originální LED 
od Newmana. Ale jak se říká fantazii se meze nekladou….:)  
 
Pak jsem si vytvořil 4 diodové okruhy. Dva pro malé budíky a dva pro velké budíky.  
 
Pro palivoměr a teploměr vždy dvě LEDky v sérii – jedna 5mm pod stupnici a jedna 3mm co 
nejblíže osičce pro nasvětlení ručičky, na první z nich odpor 390Ω. 
 
Pro otáčkoměr a tachometr čtyři LEDky v sérii s odporem 100Ω na první, vždy 3 kusy 5mm LED a 
1 kus 3 mm LED taky tak nějak k ručičce. Teoreticky by měl být dle výpočtu odpor cca 50Ω, dal 
jsem 56Ω a ono to při 14V simulovaného palubního napětí bralo přes 24mA, což by LEDky dlouho 



nevydržely (max. půl roku, možná jen pár startů). Je to tím, že v obvodu jsou dvě různé nelinearity 
– 5mm LED a 3mm LED a výpočet přesného odporu by znamenal řešit soustavu nelineárních 
rovnic… fuj, brrr:)  
 
Na následujících obrázcích (Obr.10 a 11) jsou vidět přípojná místa. Napájel jsem přívody do 
diodových okruhů na „zbývající nevyužitou část“ kontaktní plošky pro patice žárovky – u mě 
předražené Newman LEdky. Jsou to obě půlky plošného spoje a u žárovek mám i fixkou 
poznačenou polaritu + a - ,takže není už třeba bádat. Měl jsem ten plošný spoj celý vytažený, neboť 
jsem musel měnit celý bílý základní rám – byl bohužel rozbitý od předchozího majitele. 
Samozřejmě není třeba ho vytahovat. Jediné, co je pravděpodobně nutné odmontovat, jsou samotné 
„srdce“ budíků teploměru a palivoměru – ty kovové válce s cívkami. Je to z důvodu, aby byl lepší 
přístup pro práci s LEDkami a především jejich upevněním tavnou pistolí. Demontáž je jednoduchá, 
stačí povolit matici na zadní straně plošného spoje (viz. Obr.8.), vytáhnout obě podložky – mohou 
byt docela slušně zaoxidované a připečené k tišťáku a bránit tak demontáži vlastního budíku, a pak 
uchopit budíček za ty plastové pacičky co z něj trčí a vytáhnout tahem nahoru. Možná to půjde 
trochu ztuha, ale není se čeho bát, budík je nasazen na dvou čepech (viz. Obr.10.). 
 
DOPORUČENÍ: Po demontáži doporučuji očistit jemným smirkem dosedací plošku uzemnění 
budíku (jak je vlastně ten šroub) – i když nevypadá zoxidovaně, špatný kontakt má na svědomí 99% 
poruch budíků. 
 
 

 
Obr. 10 Plošný spoj – pravá polovina – otáčkoměr a palivoměr – ten je demontovaný, lze vidět 
upevňovací čepy a dosedací kontaktní plošku u šroubu. U osvitových diod označena polarita 

 



 
Obr. 11 Plošný spoj – levá polovina – tachometr a teploměr – ten je též demontovaný. Nahoře lze 
vidět modré LED diody v paticích pro kontrolky směrových světel – z plošného spoje je jasné, že 

nahoře je kostra (- pól) a dole +12V. U osvitových diod opět označena polarita. 
 

 
A pak už následovalo jen vmontování diodových okruhů do bílého rámu, tak aby drátky ničemu 
nepřekážely, zbytečně nic neclonily a nelítaly tam jen tak a byly dobře upevněné. Začnu zleva. 
 

Teploměr 
 
Jak již bylo napsáno, dvě LED v sérii s odporem 390Ω na první LED. Větší LED 5mm je umístěna 
tak, aby osvětlovala stupnici. Leží pod spodním okrajem stupnice, aby se světlo příliš nevytrácelo 
ve vzdálenějších místech stupnice, kdyby byla umístěna ještě níže. Leží na boku s mírným sklonem 
max. cca 20 stupňů. Druhá LED 3mm je umístěna poblíž budíku a namířena na osičku – sklon 
LEDky asi 45 stupňů. Já ji mám umístěnou v tomto místě záměrně kvůli Logu na přání nad tímto 
místem. Detail – Obr. 12. 
 

Tachometr 
 
Asi největší oříšek – velký problém. Většina světlovodu je zakryto mechanismem tachometru a 
přístupná je jen malá část, navíc nezbývá kvůli „jámě“ pro umístění tachometru mnoho místa pro 
přilepení LEDky. Byl použit okruh se 4 LED. Dvě velké nahoře, jedna vlevo dole a poslední 3mm 
LED namířená z pravého dolního rohu na světlovod a trochu směrem k ručičce. Kdyby nebyla 
neděle tak bych zaběhl koupit ještě jednu velkou, ale ono je to stejně jedno: svítivost 2600mCd při 
40-50 stupňů rozptylu je stejně intenzivní jako 13000mCd při bodovém svitu a rozbroušením 
upraveno do rozptylu. LEDky mají větší sklon – jsou níže než u teploměru. Detail – Obr. 12. 



 
Obr. 12 umístění LED pro teploměr a tachometr 

 

Otáčkoměr 
 
Poměrně jednoduché, opět použit okruh se 4 LED, přičemž tři velké doplňují 2 původní osvětlovací 
a jsou umístěny víceméně rovnoměrně, poslední 4. LED malá 3mm je připevněna k digitálním 
hodinám a namířena k ručičce. Sklon velkých LED opět jako u teploměru max. 20 stupňů. Malá asi 
pod úhlem 45 stupňů míří přímo na střed otáčkoměru. Detail – Obr. 13. 
 

Palivoměr 
 
V podstatě podobné provedení jako u teploměru, jen pro nedostatek místa bylo obtížné umístit 
malou LED pro osvícení ručičky a loga. Napasována natěsno mezi budík a stěnu. Detail – Obr. 13. 
 

Obecné rady 
 
Drátky musí být vedeny tak, aby nezasahovaly do mechanismů, ničemu nepřekážely a hlavně 
neclonily původnímu osvětlení. Machrovinou by mohlo být použití drobných konektorů pro případ 
demontáže tišťáku, popř. hodin. Zkoušení osvětlení je proces na zblbnutí, lehce upevnit LED, 
nasadit světlovod, nasadit grafiku, lehce a opatrně přitáhnout šroubky, přidělat vrchní černý 
plastový kryt, simulovat palubní napětí na osvícení, oddělat černý plast, odmontovat grafiku, sundat 
světlovod, upravit pozici LED…atd a pořád dokola. 



 
Obr. 13 umístění LED pro otáčkoměr a palivoměr 

 
Pokud je vše v pořádku a panuje vesměs spokojenost je potřeba všechno pořádně připevnit tavnou 
pistolí a hlavně taky dát pozor na vedení drátku kolem tachometru dole. Je tam pekelně málo místa 
hlavně v pravém dolním rohu. MŮŽE ZAVAZET MECHANISMU NULOVÁNÍ DENNÍHO 
POČÍTADLA – takové té stříbrné tyčince, ta je stěží 2 mm od kraje „jámy“ pro tachometr. Já jsem 
tam měl takovou elegantní smyčku z bílého drátu (Obr. 12) a tu si ta tyčinka vždycky nabrala a pak 
zůstala natrvalo v nulovací poloze. Ještě bych zmínil přívod k teploměru, jeho světlovod se opírá 
tenkou nožičkou asi 1 cm od původního origo. osvětlení, proto takový oblouček u černého a 
červeného drátu na Obr. 12. 
 

 
Obr. 14 problém s tachometrem a vedením drátu 

 



Drobné doladění 
 
Pokud někde dochází k intenzivnějšímu osvětlení, vyřešil jsem to nalepením dvou vrstev pauzáku 
(nejlépe prostě kousek pauzáku přehnout – vystřihnout tvar a jemně nalepit zespodu grafiky) Mohl 
by být i světle šedě potisklý, ale ne moc, aby nevznikala světelná přechodová hrana a nebo nejlépe 
navrhnout stupňování šedé do ztracena. Kritickými místy byly u palivoměru prosvítání nad malou 
3mm LED – nalepen tmavý potištěný pauzák, co mi zbyl z clonek, to samé u otáčkoměru a u něj 
ještě oblast nad LEDkami kolem 2500 - 3250 a 4700 - 5400 otáček Asi největším problémem je 
tachometr. Většině stupnice zavazí v kvalitním osvícení mechanismus tachometru a ani k ručičce se 
nedá příliš dostat. Velmi intenzivní osvícení se vyskytovalo mezi rychlostmi 80-140 km/h, tedy nad 
jedním z mála volně přístupných míst světlovodu a pod ním jsou právě ty dvě horní LED. Opět 
vyřešeno cloněním, tentokrát tam skončily snad 4 vrstvy, a dalším problémem u tachometru je 
kolem číslice 200, pod ní je malá 3mm LED. Pro mě doposud nevyřešenou záhadou je jak se zbavit 
viditelných „rohů“ mechanismu tachometru… takové tmavé místa pod hodnotou 80 a 140 viz 
finální obrázky z auta níže. Možná pokusit se nějak LEDky nalepit na tachometr a opatřit malým 
konektorem, aby bylo možno tachometr lehce vymontovávat, nebo další 3mm LED velmi šikovně 
umístit do těchto kritických míst. Poslední úpravou bylo ještě podlepení loga na palivoměru a 
teploměru pauzákem, aby tolik nesvítilo. Detailně Obr. 15 a 16. 
 

 
Obr. 15 – clonění u tachometru a teploměru 

 

 
Obr. 16 – clonění u otáčkoměru a palivoměru 

 



Zpětná montáž budíků 
 
V podstatě obrácený postup jak u demontáže, nasadit světlovody, opatrně a přesně přišroubovat 
grafiku s modrou folií na světlovod, u tachometru nasadit mřížku u počítadel kilometrů a nasadit 
ručičky. Zde je poměrně jednoduchý postup, lehce nasadit ručičku a upravit do přesné pozice a pak 
dorazit. Tady je dobré si pomoci podložením nějaké cca 1-2mm vrstvy, kartonu, papírku nebo 
čehokoliv pod ručičku, aby nedošlo k dorazu ručičky až na samotnou grafiku – to by se jaksi asi 
netočila:) Já použil 3 vrstvy z tužšího papírového obalu nějakých vitamínů. Viz. Obr. 17. 
 

 
Obr. 17 – podložení ručičky při montáži 

 
Při nasazování ručiček je dobré mít opět vytažený tachometr – přístrojovka aspoň leží rovně na 
stole a neopírá se o náhon tachometru. S tachometrem se poměrně dobře operuje, když se postaví 
právě kolmo na ten náhon. S nasazenými ručičkami a už přišroubovaným tachometrem to potom 
vypadá následovně: Obr. 18. 
 

 
Obr.18 – Budíky po nasazení ručiček 



Inu… a nasadit dorazové kolíčky (opět pomocí hadry), kdyby náhodou došlo k jeho poškrábání, 
stačí černý lihový fix na opravu. A celé budíky je už možno přikrýt černým plastovým krytem. Zde 
jenom upozorním na takovou drážku pod kontrolkami směrovek…moc se tomu plastovému krytu 
tam nechce. Zkontrolujeme, zda černý kryt dobře sedí, nikde není vypouklý, a neopírá se o nějakou 
hranu a pokud máte nerezové kroužky, je možné je teď nalepit. Ale POZOR. Dle Phexyse to nejsou 
dokonalé kružnice. Kvůli zavazející horní kolmé hraně černého plastového krytu mají jiný 
horizontální a vertikální průměr, takže je třeba otáčet a najít tu správnou pozici. A celé by to mělo 
vypadat takto: Obr. 19. Já jsem zde třeba zrovna kroužek otáčkoměru nalepil blbě:) 
 

 
Obr. 19. kompletní budíky 

 
A tím je vše hotovo…stačí nasadit vrchní krycí plexisklo, vložit přístrojovku do přístrojového štítu 
a připojit zpět do auta a vyzkoušet správnou funkci. 
 

Důležité upozornění závěrem 
 

• Při nasazování ručiček vždy zkontrolovat, zda se ručička volně otáčí a vrací z maximální 
polohy. Pokud při finálním doražení dojde k posunu její pozice, není nic jednoduššího, než 
ji znovu sundat a nastavit a dorazit znovu. Chce to jen vyvinout tlak přesně kolmo na osičku. 

• Opatrně při zkoušení osvětlení a zejména napojování +12V na 3. pin žlutého konektoru a 
zem na 10. pin též žlutého konektoru, ať nedojde při manipulaci s krokosvorkami v prostoru 
konektoru ke zkratu, nebo napojení na jiný pin. 

• Plošný spoj a měřící budíky obsahují spoustu citlivých součástek, tak nepracujte v chlupaté 
mikině na chlupatém koberci a zároveň nehlaďte chlupatého psa – mohlo by dojít vlivem 
elektrostatického výboje k poškození funkce přístrojů. Je dobré se občas uzemnit a 
nakumulovaný náboj vybít, třebas jen jednou za čas sáhnout na topení. 

• NIKDY NEOTÁČET PŘÍSTROJOVKU PLOŠNÝM SPOJEM NAHORU A POKLÁDAT 
NA STŮL. Ač se na první pohled zdá, že přístrojovka leží na bílém rámu, ve skutečnost se 
opírá o osičky teploměru, otáčkoměru a palivoměru, ty jsou asi 0,5 – 1mm nad úrovní bílého 
základního rámu. (Aspoň u mě). 

 



Foto z auta 
 

 
 
 

 
 



 
 

Jediným problémem zůstává tachometr – jdou lehce vidět hrany mechanismu tachometru a ručička, 
budu ještě dále bádat jak ji lépe nasvítit. Ale velkou výhodou je, že se jedná o tachometr a ten je 
velice snadné vymontovat z přístrojovky ven a doladit podsvícení, bez nutnosti demontáže ručiček, 
grafiky, světlovodů. Toto je takové otevřené téma pro vaše bádání. Pro srovnání toto je původní 
s clonkami a 4 Newmanovými LEdkami. Rozdíl je jasný:) Pozn. - foceno stejným způsobem. 
 

 



Machrovina na konec – změna barev kontrolek a výroba LED v patici 
 
Když už to bylo rozdělané, neodolal jsem a dle nápadu Richarda Hanačíka alias Reesha se rozhodl 
změnit barvu kontrolky směrovek též do modra. Je to jednoduché, stačí vyloupnout štítek 
s kontrolkami a lihem, nebo třeba odlakovačem na nehty odstranit zezadu barevný podklad. Ale 
opatrně, ať se nezačne rozpouštět i černá krycí barva. Při nejhorším se dá koupit nový ve Škoda 
salónu asi za 50- 60Kč. Mělo by to připravené vypadat asi  takto: 
 

 
 

A pak jen napájet do pozice příslušné žárovky libovolně barevnou LEDku – samozřejmě 
obroušenou smirkem kvůli lepšímu rozptylu, může být umístěna kolmo vzhůru – štítek je dost 
daleko. Použil jsem odpor 560Ω. Polarita je zmíněna u Obr. 12. Zde je problém s pájením, bez 
mikropájky to asi nepůjde vlézt se do té malé komůrky, jedinou možností je pak demontáž plošného 
spoje (odmontovat teploměr a palivoměr a dva šroubky dole ve střední části ze zadní strany.  
 
Nebo také vyrobit si vlastní LEDku v patici. Stačí vymontovat původní žárovku, na boku patice 
jsou takové dva kovové plíšky a je tam malý jazýček, jež se opírá do plastu patice, stačí tyto 
jazýčky zatlačit směrem dovnitř a tahem za žárovku ji vytáhnout i s těmito plíšky. Pak už jen vzít 
LEDku, záporný pól napájet přímo na plíšek a na kladný pól napájet odpor (výhodou je velikost 
0204 – 0,4W miniaturní metalizovaný odpor, ale vleze se tam i klasický). Je možno i přes odpor 
navléct tenkou smršťovací bužírku, ohnout drátek vedoucí z odporu o 180 stupňů a připájet druhý 
plíšek. Lehce vrátit zmáčklé jazýčky do původní pozice a šup s tím do patice a je hotovo.  
Pro ilustraci obrázek z webu Newman-tuning: 
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