
Montering af forlygtevasker på en Vectra C: 
 
Kræver følgende dele: 
 
Før faceliftet udgave 
9186050 NOZZLE,HEADLAMP WASH,OUTER,RH 1  

9186049 NOZZLE,HEADLAMP WASH,OUTER,LH 1  

90508376 SPRING,RETAINING,HEADLAMP 2  

90508709 PUMP,RESERVOIR,HEADLAMP WASHER 1 

9186040 Reservoir, assy. Headlight 1 

90347698 FILTER,HEADLAMP WASHER PUMP 1  

90053056 GASKET,PUMP TO RESERVOIR, 1  

90512724 HOSE,8 MM ID. X 10 M,HEADLAMP 1 (4 to 5 metres required) 

9114703 GASKET,WINDSCREEN WASHER RESERVO 1  

9186037 GROMMET,WINDSCREEN WASH PUMP 1 

90507652 VALVE,NON-RETURN,HEADLAMP WASH 1 

90507654 CLAMP,HOSE,HEADLAMP WASHER 6  

9186039 CLIP,HOSE,HEADLAMP WASHER 3 or 4  

90582110 CONNECTOR,HOSE,HEADLAMP WASHER 2 

90507653 CONNECTOR,HOSE,HEADLAMP WASHER 2  

24438885 RELAY,HEADLAMP WASHER 1 

Pris hos opel: ca. 2000,- incl moms 
 
Den faceliftet kræver lidt nogle af de samme og lidt andre 
13183116 NOZZLE,HEADLAMP WASH,OUTER,RH X 1 

13183117 NOZZLE,HEADLAMP WASH,OUTER,LH X 1 

13183124 HEADLAMP WASHER HEAD RETAINING CLIP RH X 1 

13183125 HEADLAMP WASHER HEAD RETAINING CLIP LH X 1  

13208121 HEADLAMP WASHER HEAD CAP PRIMER X 1 

13208137 HEADLAMP WASHER HEAD CAP PRIMER X 1 

13183120 HEADLAMP WASHER HOSE ASSY X 1 

90508709 PUMP,RESERVOIR,HEADLAMP WASHER X 1 

9186040 Reservoir, assy. Headlight X 1 

90347698 FILTER,HEADLAMP WASHER PUMP X 1 

90053056 GASKET,PUMP TO RESERVOIR, X 1 

24438885 RELAY,HEADLAMP WASHER X 1 

1 x 30 amperes sikring 
Pris ukendt 
 
Min er ikke faceliftet hvorfor jeg laver det på den ☺ 
 
Kræver kontrol om bilen er forberedt til forlygtevasker inden man begynder at bestille delene til denne opgave. Det kan 
sikkert godt lade sig gøre at monter og få det til at virke uden at være forberedt. Men vil nok være noget mere 
besværligt. 
 
Nogle dele jeg har købt er filtre til det oprindelige som sidder på for at skifte dem ud, man kan selvfølgelig genbruge 
dem. 
 
Der skal være forberedt til relæ her (rød cirkel), samt sikringsholder i F14 i samme boks. 



 
 
Samt at der skal være en ”ekstra connector” ved din sprinkler dunk i motorrummet. Nemmest at se nede fra om den er 
der. 
 
 



Det er her oppe under det stik som afgøre om den er forberedt. (jeg troede det var dette stik, men det var til føler om der 
var nok sprinkler væske på den, mere om løsningen på dette til sidst) 

 
 
Nu kan du så bestille delene hjem, som er beskrevet øverst. 
 
Man skal have sin kofanger af bilen, sidder med 2 eller 3 skruer i hver side ved forhjulene, samt 2 klips i fronten ved 
køleren og 4 klips neden under på bilen. (jeg valgte at løfte bilen lidt for nemmere at kunne komme til klips neden 
under) 

 
 



 
Slange sættet skal modifices lidt (hvis man køber det til facelift og man ikke har en prefacelift, da det ikke er langt nok 
og alle forbindelsesstykker ikke er ok, så enten bestil delene som de står eller vær opmærksom på det). 
 
Så er det at afmonter den gamle sprinkler dunk (sidder med 3 møtrikker) så er den til at pille ud, men inderskærmen er 
lidt i vejen, men kan lade sig gøre. (jeg valgte at lade den gamle pumpe blive hængende og så trække det hele ned af, 
husk så en balje, da sprinkleren kommer ud) 

 
 
 



 
 
Så er det bare at monter den nye dunk, med de forskellige pakninger på, hvis man har sensor på så er den ikke hul med 
til denne i den nye beholder, det skal man så lave selv (pakning til denne er med i bestillingen). (lad vær med at fylde 
sprinkler på endnu). 
 
Så skal du i gang med at skære i din kofanger, jeg har brugt en dremmel til arbejdet, der er aftegnet på indersiden af din 
kofanger, lad vær med at skære det hele ud på engang, men arbejd det ud, så du kan se hvornår det passer, på nogle kan 
aftegningen være større end nødvendigt. (beklager det utydelige billede, men man kan godt skimte aftegningen) 
 



 
 
Her kan du se et billede af det første hul. 
 

 
 
Den anden side hvor dysen allerede er monteret: (den sorte slange bagved er det fra facelift udgaven som har givet en 
opgave til mig) 



 

 
 
Nu er det så ”bare at trække slanger og vælge hvilken vej du vil have det til at løbe, bare husk ikke at lave det for kort 
således at man efterfølgende ikke kan få kofangeren af. 
 
Når du har trukket alle slanger og samlet det, så kan du fylde sprinkler på for at se om systemet er tæt. 
 
Monter kofangeren, også isæt relæ og sikringen i holderen. 
 
Så mangler det kun engang arbejde med TECH2. 
 
Problematikken som jeg omtalte øverst med et manglende stik som jeg opdagede da jeg havde splittet bilen af kommer 
her (jeg fik hjælp fra Vectra-C.com af en bruger som hedder Andy.L. 
 
Det jeg havde var kun det markeret i den røde cirkel, og manglede det ekstra kabel man kan se ligge løst oven på det 
oprindelige ledningsnet. (bare rolig du behøver ikke pille hele ledningsnettet ud af dit motorrum) 
 



 
 
Denne ledning skal monteret i din sikringsboks (løsne de 5 skruer med ”mærkelige toppe). Så er sikringsboksen til at 
tage op og du kan monter din ledning.  
 

 
 
 



Ledningen skal monteres i Nr. 26 (enden af ledningen er en lille selvlåsende klips, hvor den kan købes ved jeg ikke). 
 

 
 
Ledningsdiagrammet til det: 



 



 
Jeg tager ikke ansvar eller andet for fejl på din bil som følge af denne guide. 
 
 
Kenp 
 


