
Wymiana mikroprzełącznika w klapie bagażnika Mondeo '03 kombi

Po wstępnej radości z nowonabytego auta, zaczęły mnie nękać różne drobne usterki. Wiele 
mogłem mojemu autku wybaczyć - nawet to, że czasem klapa bagażnika nie dawała się 
otworzyć za  pierwszym podejściem.  Któregoś  dnia  nastała  jednak  zupełna  "zima" i  nie 
sposób było otworzyć klapę przyciskiem zewnętrznym ani z panelu kabiny. 
Okazuje się, że zepsuty przycisk zewnętrzny na ogół blokuje się w pozycji "załączony" i 
wówczas  zamek  jest  niewrażliwy  na  impulsy  z  kabiny.  Sytuację  ratował  jedynie  pilot. 
Żyłem z tym, wiele można przecież wybaczyć wiernemu słudze, który codziennie woził mój 
tyłek do pracy. W końcu jednak powiedziałem "basta!" i zabrałem się do roboty.

Zasięgnąwszy nieco wiedzy z forum MondeoKlubPolska oraz książki "Ford Mondeo - sam 
naprawiam samochód" rozpocząłem akcję reanimacji przycisku klapy.

Do skutecznego rozprawienia się z problemem potrzebujemy: 
• wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, nóż 
• klucz nasadowy z przedłużką (fi 10) + elastyczny przegub lub ew. klucz płaski (fi 10)
• mikroprzełącznik o wymiarach nie większych niż 6 x 15 mm
• silikon sanitarny 

A więc, do dzieła! 

1. Pierwszym poważnym wyzwaniem (dla robiących tę operację po raz pierwszy) jest 
zdjęcie wewnętrznej pokrywy plastikowej osłaniającej wnętrzności klapy bagażnika. 
Najpierw trzeba poradzić sobie ze śrubami, które znajdują się w komorach-
uchwytach służących do zamykania klapy. Do tego wystarczy zwykły wkrętak 
krzyżowy. 

http://mondeoklubpolska.org/


Kolejnym krokiem jest zerwanie dolnej części (u mnie czarnej) pokrywy, 
umocowanej na około 13 zaczepach rozmieszczonych mniej więcej tak, jak wskazują 
punkty na obrazku. 

Obrazek poniżej przedstawia widok na zaczepy z lewego boku auta. 



Poniższa ilustracja prezentuje pojedyńczy zaczep - jak widać jest on wielorazowego 
użytku, więc przy odrobinie wyczucia pokrywa powinna zejść bez strat w ludziach i 
elementach auta. 

2. Po zdjęciu pokrywy przechodzimy do demontażu listwy-uchwytu klapy 
zawierającego oświetlenie tablicy rejestracyjnej i nieszczęsny przycisk. 



W tym celu przyda nam się głowica klucza nasadowego (fi 10mm) + najlepiej 
grzechotka z przedłużaczem. 

Śruba nr 3 ze zdjęcia powyżej wymaga jednak klucza płaskiego albo użycia 
specjalnego elastycznego przegubu. Nie uwzględniam opcji odkręcania silnika 
wycieraczki i demontażu ramienia. Wydaje mi się, że lepiej w tym miejscu 
pogimnastykować się trochę, niż ruszać inne elementy. Problematyczną śrubę 
ilustruje zdjęcie poniżej (to ta z lewej strony). 



3. Kolejnym krokiem jest rozłączenie połączeń elektrycznych listwy. Obrazek poniżej 
przedstawia złącze samego przycisku otwierania klapy. 

Zabieramy się do ostrożnego zdjęcia listwy z klapy bagażnika - na drodze do sukcesu 
czeka nas tylko rozłączenie oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Do każdej lampki 
doprowadzone są dwa przewody wsuwane na płytki przy żarówkach. 



W moim przypadku woda wyrządziła pewne szkody i w tych złączach. Listwa nie 
jest dobrze zabezpieczona (w zasadzie wcale nie jest zabezpieczona) i woda może 
dostawać się pod nią z każdej strony - nie zastosowano fabrycznie żadnej uszczelki. 
Uszczelnione są tylko pokrywy żarówek od dołu. W tej sytuacji dobrze przeczyścić 
drobnym papierem ściernym złącza żarówek i prysnąć trochę jakiegoś środka 
konserwującego lub poprawiającego przewodzenie (ja pochlapałem WD-40). 

4. Kiedy listwę mamy w dłoniach, przechodzimy do demontażu głównego winowajcy. 



Zabieramy się do tego od wnętrza listwy. Fotografia poniżej pokazuje mój 
przełącznik po wmontowaniu w listwę na zakończenie naprawy i stąd ten wkręt, bo 
zaczep nie wytrzymał kilkukrotnego przekładania, które spowodowane było moją 
chęcią stworzenia dobrej dokumentacji fotograficznej. Niech to będzie jednocześnie 
ostrzeżenie, że plastik, z którego wykonano ramkę dla przełącznika, jest dosyć 
kruchy.
Przy okazji widać mikroprzełącznik zabezpieczony silikonem sanitarnym - zdjęcie 
jest zrobione we właściwej orientacji, to znaczy na ten właśnie silikon skapywać 
będzie woda. 

Zwalniamy zaczepy i wysuwamy obudowę przełącznika. 



I z tym elementem rozpoczynamy dalszą zabawę. 

Po ostrożnym zdjęciu gumy osłaniającej widzimy docisk mikroprzełącznika, który 
także zdejmujemy. 



5. Tu następuje pewna luka w dokumentacji fotograficznej, bo za późno przyszło mi do 
głowy, żeby to wszystko utrwalić. Sprawa jest jednak prosta, więc powinien 
wystarczyć opis słowny. 

• wyciągamy stary mikroprzełącznik - w moim przypadku wymagało to 
rozdłubaniu nożem tworzywa, jakim przełącznik zalany był od spodu i 
wyciągnięciu przełącznika z otworu 

• odcinamy stary mikroprzełącznik i przygotowujemy przewody do przylutowania 
nowego 

• sprawdzamy, do której pary spośród trzech nóżek należy przylutować przewody - 
oceniamy to na podstawie wskazań omomierza. Wybieramy te nóżki, które są 
zwarte, gdy mikroprzełącznik jest "wciśnięty". 

• lutujemy przewód do nóżek i wsuwamy mikroprzełącznik w szczelinę na to 
przeznaczoną (ja dodatkowo jedną ściankę lekko posmarowałem "kropelką" 
mimo, że dosyć dobrze przełącznik trzymał się w szczelinie. Nie byłem jednak 
pewny w jakim stopniu tworzywa te kurczyć się będą na mrozie. 

• zabezpieczamy szczelinę od strony nóżek silikonem sanitarnym i efekt powinien 
wyglądać mniej więcej tak jak na fotografiach poniżej 



6. Dalej postępujemy "analogicznie odwrotnie" (jak mawiał mój nauczyciel informatyki 
w L.O.) czyli składamy wszystko do kupy wracając po własnych śladach - 
wspierając się instrukcją demontażu 

Życzę powodzenia i satysfakcji z wykonanej własnoręcznie (i do tego małym kosztem) 
naprawy.
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