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Wstęp 
 
 
W opracowaniu zostały zebrane przeróbki wykonane w instalacji elektrycznej samochodu Daewoo 

Espero przez członków Polskiego Klubu Espero (www.espero.of.pl) mające na celu poprawienie 

funkcjonowania wybranych obwodów.  Dokument będzie miał prawdopodobnie kolejne edycje, w 

których będą pojawiały się kolejne przeróbki. 

Opracowanie ma charakter poglądowy i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w przypadku 

powstania szkód wynikłych w skutek wykonania przeróbek zawartych w tym opracowaniu. Każdy 

wykonuje je na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

Należy wspomnieć, iż starano się, aby wykonywane przeróbki nie wpływały ujemnie na bezpieczeństwo 

użytkowania pojazdu. 

Ponieważ w samochodach Daewoo Espero producent dokonywał ciągłych zmian w czasie cyklu 

produkcyjnego (nie zawsze na lepsze), niektóre szczegóły i elementy mogą nie odpowiadać tym 

zawartym w opracowaniu. Jeśli tak jest, zgłoś to na forum dyskusyjnym Polskiego Klubu Espero 

www.espero.of.pl lub autorowi opracowania.  
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1. Przeróbka świateł mijania (autor: AsterixGal   Asterix_Gal@op.pl ) 
 
Przeróbka polega na wstawieniu przekaźnika jako elementu wykonawczego-załączającego światła 
mijania. Zysk z wstawienia jest taki, iż eliminuje się część spadków napięć pomiędzy akumulatorem a 
żarówkami świateł mijania oraz odciąża się przełącznik świateł przy kierownicy. 
Ogólnie powiem, że obwód świateł jest kiepsko zaprojektowany i ma zbyt cienkie przewody.  
Wszystkie opisy i fotografie w tej przeróbce oparte zostały o wersję samochodu  z silnikiem 1,5DOHC, 
bez ABS i bez KLIMATYZACJI, rocznik 1998. Założono, że w lampach świateł mijania („krótkich”) 
znajdują się żarówki H1 o mocy 55W.  Taka moc żarówek jest przewidziana przez producenta Espero. 
Potrzebne elementy: 

- ok. 1m przewodu o przekroju 2,5mm2   
- 4 do 6 wsuwek żeńskich z wypustem blokującym  
- przekaźnik (patrz zdjęcia) 
- taśma izolacyjna lub koszulki termokurczliwe 
- narzędzia (śrubokręt, nóż, lutownica i cyna, klucze itd.) 

Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć i wyjąć akumulator. Przypominam o innych układach w 
samochodzie zasilanych z akumulatora-ich ustawienia mogą zostać zresetowane (utracone) po odłączeniu 
akumulatora. Z całą pewnością w samochodach wyposażonych w system alarmowy, po odłączeniu 
akumulatora, odezwie się syrena od alarmu. Należy ją wcześniej wyłączyć.  
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FOT1. Skrzynka z przekaźnikami i bezpiecznikami ukryta za-obok akumulatora. 
 
JAK NIE WYJMIECIE AKUMULATORA TO SIĘ DO NIEJ NIE DOSTANIECIE. Skrzynka jest 
zamocowana do karoserii za pomocą trzech śrub, które należy odkręcić. Po odkręceniu należy zdjąć dekle 
ochronne z góry i z dołu skrzynki. 
Jak widać jest tam sporo miejsca i "dziura" na przekaźnik. Tą "dziurę" wykorzystałem do zamontowania 
przekaźnika włączającego światła mijania. Poza bezpiecznikami ze skrzynki nic więcej nie wyjmowałem. 
 
 
 
 

 
FOT2. Widok tej samej skrzynki od tyłu  
 
W skrzynce powinno być kilka wolnych miejsc na przekaźniki. Ich ilość będzie prawdopodobnie zależna 
od wyposażenia samochodu, ale tego nie jestem pewien. W moim aucie nie ma ABS i klimatyzacji. 
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FOT3.  Doprowadzenia przewodów do gniazd bezpieczników świateł-widok z tyłu skrzynki. 
 
Zaznaczyłem czerwonym znakiem „X”, które przewody będą przecinane podczas przeróbki. 
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FOT4. Przewód zasilający światłą mijania (jeszcze przez przeróbką). 
 
Tego przewodu nie przecinamy, najlepiej pozostawić go tak jak jest.  
W mojej pierwszej wersji tej przeróbki ja ten przewód niestety przeciąłem, a potem musiałem 
dosztukować co będzie widoczne na zdjęciach w tym opracowaniu.  
Jest to przewód, który normalnie zasila żarówki świateł mijania. Ponadto z tego przewodu brane jest 
zasilanie do sterowania położeniem wysokości świateł. Jak wskazuje moje doświadczenie, przecięcie tego 
przewodu i doprowadzenie  do niego innego „plusa” (chociażby z akumulatora) niż ten od świateł 
mijania, skutkuje dużo częstszą pracą silniczków od regulacji wysokości świateł. Występuje to przy m.in. 
każdym włączeniu/wyłączeniu świateł mijania i za cała pewnością nie wpływa pozytywnie na jego 
trwałość. 
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FOT5.  Wygląd połączeń po przeróbce w moim Esperaku. 
 
Tak właśnie wygląda to u mnie, ale nie jest to najlepszy sposób na wykonanie tej przeróbki. 
 
Co i jak zrobić, aby było dobrze: 

1) W miejscu oznaczonym „3” należy przeciąć oba przewody (patrz także FOT3). Trzeba je obciąć 
kawałek nad gniazdami bezpieczników, tak aby można było do tych kawałków dolutować 
dodatkowy  przewód, który dołączymy do jednego ze styków roboczych przekaźnika. Po 
dolutowaniu miejsce lutowania izolujemy (taśma izolacyjna lub koszulka termokurczliwa). Na 
drugim końcu dolutowanego kawałka przewodu montujemy wsuwkę( taką z fot.10-z wypustem). 
Zamontowane wsuwki warto polutować, gdyż gruby przewód słabo się zaciska. Ten niebieski 
przewód na rysunku ma średnicę 2,5mm2 i przez niego płynie prąd do żarówek świateł mijania. 

2) Pozostałe końcówki przewodów oznaczone jaki „1” łączymy ze sobą i dolutowujemy kawałek 
przewodu. Może to być cienki przewód, np. o przekroju ok. 1mm2 , będzie to sterowanie cewki 
przekaźnika. Przewód łączy miejsce oznaczone jako „1” z miejscem oznaczonym jako „2”. 
Na FOT.5 tego połączenia nie widać, bo tak jak pisałem wcześniej, przy pierwszym podejściu do 
tej  przeróbki popełniłem mały błąd. 
Miejsce lutowania izolujemy. Na drugim końcu dolutowanego przewodu zakładamy wsuwkę. Ją 
też warto polutować. 

3) Tym samym cienkim przewodem co w p2. wykonujemy połączenie drugiego styku cewki 
przekaźnika do masy. Zakładamy i zaciskamy wsuwkę, drugi koniec przewodu podłączamy do 
masy, patrz FOT7. 
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W punktach 1,2,3 odcinki przewodów należy dopasować wg. własnych potrzeb, niemniej ich długości 
wynoszą ok.10-15 cm. 

4) Teraz należy wykonać połączenie z akumulatora do jednego ze styków roboczych przekaźnika. Ja 
u siebie zastosowałem jeszcze dodatkowy bezpiecznik, ale nie jest on konieczny. Połączenie do 
akumulatora wykonałem przewodem o dł. ok. 50-60cm i średnicy 2,5mm2 , od strony akumulatora 
zamontować należy  końcówkę „oczkową”, natomiast od strony przekaźnika wsuwkę „żeńską” 
(fot.9). 

 
 
 
 
 

 
FOT6.  Widok z tyłu już po zamontowaniu przekaźnika i podłączeniu przewodów.  
 
Co i jak jest na rysunku.  
Przekaźnik da się włożyć tylko w jeden sposób. Na wszystkich przewodach są zamontowane wsuwki 
„żeńskie” z wypustem (przedstawione na FOT10) blokującym. Klasyczne wsuwki będą się wysuwały z 
gniazda i włożenie przekaźnika będzie bardzo utrudnione, tak samo jego wymiana wiązała by się  z 
koniecznością ponownego wyjęcia całej skrzynki. Zastosowany przekaźnik ma jedno wejście i dwa 
wyjścia ( o ile można tak to przedstawić, widać to na FOT8) i można oba wykorzystać do podłączenia 
przewodów idących w kierunku gniazd bezpieczników świateł mijania ( ja u siebie wykorzystałem tylko 
jedno). Można wtedy zastosować cieńsze przewody np.1,5mm2 , będą się łatwiej zaciskały. 
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FOT7.  Masa cewki przekaźnika. 
 
Znalezienie masy nie powinno  stanowić najmniejszego problemu. Ja dołączyłem się do sąsiedniego 
przekaźnika, chyba od halogenów (czarny przewód). Należy zdjąć kawałek izolacji i do tego miejsca 
dolutować przewód idący z cewki naszego przekaźnika. Punk połączenia zaizolowujemy taśmą lub 
koszulką termokurczliwą. 
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FOT8.  Widok z "nowymi" elementami obwodu świateł. 
 
Schemacik wyprowadzeń przekaźnika jest dobrze widoczny. Jest to typowy przekaźnik stosowany do 
świateł (i nie tylko). Tak jak już wspominałem wcześniej, u siebie zastosowałem dodatkowy bezpiecznik. 
Podstawkę od bezpiecznik dostałem od pana, u którego zakładałem gaz. 
 
Jeżeli już wszystko jest zamontowane, połączone i zaizolowane można na chwilę podłączyć akumulator. 
Na pewno przy zakładaniu klem do akumulatora lekko się zaiskrzy, jest to normalny objaw. Sprawdzamy 
czy nic się nie dymi. Jeśli wszystko wygląda dobrze, udajemy się do kabiny i włączamy światła mijania. 
Jak wszystko wykonaliśmy poprawnie powinny zaświecić. Po sprawdzeniu poprawności funkcjonowania 
świateł mijania po przeróbce ponownie odłączamy i wyjmujemy akumulator. Następnie   składamy 
skrzynkę  przekaźników uważając, aby deklami nie poprzecinać przewodów. Przykręcamy skrzynkę do 
karoserii, wkładamy i podłączamy akumulator. Przeróbkę można uznać za zakończoną. Warto zapisać 
sobie, że taka przeróbka została wykonana i ją udokumentować. Za jakiś czas nie będziemy pamiętać 
większości szczegółów z tej modernizacji. 
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FOT9.  Zastosowane końcówki na przewody. 
 
Te 2 szt. to są zwykłe wsuwki „żeńskie” które zastosowałem do podłączenia gniazda z bezpiecznikiem, 
ale można również bez problemów zastosować wsuwki z „wypustem”. 
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FOT10.  Różnica pomiędzy "zwykłą" końcówka "żeńską" a tą do przekaźnika.  
 
Ten wypust blokuje końcówkę w gnieździe przekaźnika, aby podczas wkładania przekaźnika nie 
wysunęła się. Trochę nieostre zdjęcie... 
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Sch1. Schemat połączeń wykonanych przy przeróbce. 
 
Jest to fragment serwisówki ESPERO. Na schemacie umieściłem także poprawkę, która była przyczyną 
błędu jaki popełniłem za pierwszym razem podczas wykonywania przeróbki.  Z punktu elektrycznego 
punktu widzenia nie ma różnicy, ale fizycznie połączenie przewodów wygląda inaczej niż jest na 
pierwotnym schemacie. Niekonsekwencja  na schemacie, a w rezultacie mój błąd skutkował brakiem 
regulacji wysokości świateł. 
  

Uwagi końcowe: 
 
WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM AKUMULATORZE  
 
 

1) Zastosowany przewód doprowadzający prąd z akumulatora ma przekrój 2,5mm2.  
2) Wszystkie końcówki na przewodach zostały zaciśnięte i polutowane. Przewód 2,5mm2 jest za 

gruby aby ładnie dał się zacisnąć (przynajmniej na moich końcówkach).  
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3) JAK NIE WIESZ JAK COŚ ZROBIĆ IDŹ DO FACHOWCA, NIE RÓB NIC NA SIŁE.  
Przeróbka bezproblemowo funkcjonuje w moim samochodzie o sierpnia 2004r.  
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