
TRÅDLÖST EXTRALJUSRELÄ 
XBB DONGLE (OBDII)

XBB DONGLE KOMPLETT KIT
Art nr: 7800220

XBB Dongle & Power Unit möjliggör att din LED-ramp eller dina 
extraljus tänds och släcks samtidigt som bilens helljus, om du har ett 
nyare fordon med LED eller xenon på helljuset vilket kräver denna 
typ av lösning. Eller lite mer tekniskt förklarat, detta är ett komplett 
kit för mycket enkel utläsning av Canbus helljussignal via fordonets 
OBD-II uttag! 

Om XBB komplett kit:
Installationen är superenkel och kommunikationen sker helt trådlöst 
via blåtand vilket innebär att allt kan vara klart på så lite som 15 
minuter! Inget mer tidskrävande letande efter Canbuskablar eller 
någon kabeldragning inne i bilen, ingen kabel som ska dras genom 
torpedväggen ut i motorutrymmet och liknande.

Det kompletta kitet består av följande:
- OBD-II sändare (Dongle)
- Mottagar-relä (Powerunit)
- Kablage för 1, 2 eller 4 st DT-utgångar beroende på hur många  
ramper/extraljus du vill koppla på. Detta är en av Diodhusets många 
helt egenutvecklade produkter – speciellt framtaget för att förenkla 
monteringen för alla våra kunder.

 ü För dig med originalmonterat Xenon eller LED i helljuset
 ü Installera enkelt LED-ramp, extraljus, backljus m.m. på din bil 
 ü Trådlös kommunikation - ger ingen åverkan på bilens kablage

 ü XBB-kit med 2 x DT-kontakter
 ü Komplett kit för två extraljus/ramper 
 ü Superenkelt & trådlöst (blåtand)

XBB kit (kablage med 2 x DT)
Art nr: 1360201

 ü XBB-kit med 4 x DT-kontakter
 ü Komplett kit för fyra extraljus/ramper
 ü Superenkelt & trådlöst (blåtand)

XBB kit (kablage med 4 x DT)
Artnr: 1360202

 ü XBB-kit med 1 x DT-kontakter
 ü Komplett kit för en LED-ramp
 ü Superenkelt & trådlöst (blåtand)

XBB kit (kablage med 1 x DT)
Art nr: 1360200

Innehåller: XBB OBDII kit (Dongle + Power Unit) 
samt reläkablage 1 x DT

Innehåller: XBB OBDII kit (Dongle + Power Unit) 
samt reläkablage 1 x DT och DT-förgrening

Innehåller: XBB OBDII kit (Dongle + Power Unit) 
samt reläkablage med 1 x DT och komplette-
ringskablage med 3 x DT

Installation av XBB kit:
1. Montera sändarenheten (XBB Dongle) i fordonets diagnosuttag, 
OBDII-uttaget. Detta uttag sitter vanligtvis under ratten.

2. Montera Ledson reläkablage (ingår i de kompletta paketen) vid 
fordonets batteri eller säkringsbox i motorutrymmet. XBB Power Unit 
sticks sedan ner i relähållaren på kablaget.

3. Dra fram och koppla DT-kontakten/kontakterna till LED-rampen/
extraljusena.

4. Ladda ner gratis-appen XBB Configurator till din Androidtelefon eller 
iPhone. Appen guidar dig steg-för-steg med parkoppling av enheterna 
och slutför inställningarna.

5. Klart!

Med appen XBB Configurator slutför du enkelt installationen
Bluetooth



Reläkablage 1 x DT 

 ü Reläkablage för XBB Dongle & Power Unit
 ü Med utgångar: DT, DRL, kompletteringskablage
 ü Avsedd för XBB OBDII kit

Art nr: 7800228

Förgreningskabel

 ü XBB förgreningskabel
 ü Kallas även för Y-kabel
 ü Avsedd för två OBDII-enheter

Art nr: 7800222 

Ledson reläkablage för användning ihop med XBB Dongle och Powerunit.

Har följande utgångar:
- 1 x DT-kontakt
- 1 x DRL
- Styrning av kompletteringskablage (artnr 7800229) för inkoppling av 3 
stycken extra DT-utgångar (man får då totalt 4 stycken DT-utgångar).

Förlängningskabel till OBDII, för dold montering av Dongle.Förgreningskablage / y kabel avsedd för två olika XBB OBDII-enheter.

Kompletteringskablage 3 x DT

 ü Kompletteringskablage med 3 x DT-utgångar
 ü Används endast i kombination med reläkablage (artnr 7800228)
 ü Används ihop med XBB Dongle och Power Unit

Art nr: 7800229

Ledson kablage för utbyggnad av 3 x extra DT-utgångar (man får då 4 
stycken DT-utgångar). Används endast i kombination med artnr 7800228 
(Reläkablage 1 x DT).

Har följande utgångar:
- 3 x DT-kontakter

Art nr: 7800223

 ü XBB förlängningskabel
 ü För dold montering av Dongle
 ü Avsedd för OBDII

Förlängningskabel (dold)

XBB Dongle

 ü XBB Dongle Masterenhet (utan Power Unit)
 ü Trådlös kommunikation via blåtand
 ü Ingen åverkan på bilens originalkablage

Art nr: 7800225 

Enbart Power Unit (utan Dongle)Enbart Dongle (utan Power Unit)

Art nr: 7800226

 ü XBB Power Unit (utan Dongle)
 ü Trådlös kommunikation via blåtand
 ü Ingen åverkan på bilens originalkablage

XBB Power Unit


