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Tack för ditt köp av Swelight M15 blinkljuskonverterare för Ford Mustang 2015+
Tack vare M15 kan du på ett enkelt sätt modifiera blinksignalen på din bil. Du behöver endast 
komplettera med verktyg. Tänk på att ALLA skarvningar MÅSTE LÖDAS OCH ISOLERAS. 
Kabelskarvar, klämhylsor, sockerbitar eller andra skarvdon får överhuvudtaget inte användas

M15 - Så här gör du:
1. Börja med att demontera minuspolen från bilens startbatteri så att bilen blir strömlös.

2. Tag bort bagagerumsbeklädnaden på höger sida i bagageutrymmet. Demontera sedan den 
metallbygel som BCM-B boxen sitter monterad på. BCM-B boxen är svart och ca 15cm bred, 10cm 
djup och 2cm hög. Den har två kontaktstycken (svart/grå). Lägg boxen med bygeln åt sidan och lägg 
fram kabelstammen så att den är lätt åtkomlig.

3. Klipp upp isoleringen en bit från det svarta kontaktstycket så att ca 10 cm av kablarna blir 
exponerade. TIPS: När du klipper av kablar nära ett kontaktstycke skall du alltid lämna 4-5cm kabel 
till kontaktstycket så att du med lätthet kan återställa eller ändra inkopplingen.

4. Tänk på att klippa följande kablar ca 4-5cm från det SVARTA kontaktstycket: 
Vit/Grön (Pol 2) (Kabelsnutt från kontakt isoleras) 
Brun/Lila (Pol 3) (Kabelsnutt från kontakt isoleras) 
Grå/Brun (Pol 4) 
Blå (Pol 8) (Kabelsnutt från kabelstam isoleras) 
Grå/Lila (Pol 14) (Kabelsnutt från kontakt isoleras) 
Brun (Pol 15) (Kabelsnutt från kontakt isoleras) 
Violett/Orange (Pol 16) 
Grön (Pol 20) (Kabelsnutt från kabelstam isoleras)

5. Tag fram M15-modulen som har 5 kablar 
Svart, Gul, Blå, Orange, Grön.

6. Anslut på följande sätt: 
M15 Bilen 
Svart Skarvas in på Svart/Blå kabel (pol 13) till det svarta kontaktstycket. 
Gul Ansluts till Grå/Brun (pol 4) från kontaktstycket. 
Blå Ansluts till Blå (pol 8) från kontaktstycket. 
Orange Ansluts till Violett/orange (pol 16) från kontaktstycket. 
Grön Ansluts till Grön (pol 20) från kontaktstycket.

7. Drag nu 5-meterskabeln som du fick med så att den går från databoxen till höger sida under 
handskfacket och hela vägen bak till databoxen som du precis gjort anslutningar omkring. 
5-meterskabeln har tre kablar i sig. 
Brun, Vit och Grön.

8. Skarva in Grön kabel för bromssignal på kontaktstycket C2280A (svart) Pol 1. Kabelfärg: Violett/Vit 
Skarva in Brun kabel för höger blinkers på kontaktstycket C2280F (svart) Pol 38. Kabelfärg: Gul/Violett 
Skarva in Vit kabel för vänster blinkers på kontaktstycket C2280F (svart) Pol 39. Kabelfärg: Blå/Grön

9. Anpassa kabellängden och anslut sedan i bagageluckan som följer: 
Grön bromssignalkabel ansluts till följande 6 kablar: 
Vit/Grön (Pol 2) (Ansluts på kabel till kabelstam) 
Brun/Lila (Pol 3) (Ansluts på kabel till kabelstam) 
Grå/Brun (Pol 4) (Ansluts på kabel till kabelstam) 
Grå/Lila (Pol 14) (Ansluts på kabel till kabelstam) 
Brun (Pol 15) (Ansluts på kabel till kabelstam) 
Violett/Orange (Pol 16) (Ansluts på kabel till kabelstam) 
Totalt skall alltså 7 kablar kopplas ihop tillsammans i en punkt. Lämpligtvis löder man och använder  
krympslang för att isolera.

10. Brun respektive Vit kabel ansluts sedan till höger respektive vänster blinkerslampa som du själv får 
välja typ och modell på. Tänk på att maximal belastning på blinkkretsen inte kan överstiga 1A, vilket 
motsvarar ungefär 13w. En traditionell glödlampa godkänd för blinklykta kategori 2A (dvs bakre 
blinkers) har en effekt på 21w, vilket innebär att om en sådan ansluts så föreligger det en stor risk att 
databoxen förstörs. Endast blinklyktor med LED-teknik skall användas för att minska belastningen på 
bilens databox. 
Lämplig jordpunkt för blinkers finns på insidan av bakpanelen 
något till vänster om bagageluckans lås under inlastningströskeln.

11. Återmontera inredningen. 
Återmontera batterikabel.

Detta medföljer i paketet: 
 ✓ 1 st M15 blinkljuskonverterare. 
 ✓ Installationsanvisning.
 ✓ 5 meter 3-polig kabel.

Du behöver:
 » Du behöver:
 » Krympslang med smältande insida
 » Varmluftspistol
 » Eltejp
 » Buntband
 » Sidavbitare
 » Kabelskalare
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