
Instruction for replacement an old glow plug 10A003 by a new glow plug KYOCERA 0525 0150

Postup výměny staré žhavicí svíčky 10A003  novou žhavicí svíčkou KYOCERA 0525 0150 

BREEZE, WIND

1.11.2013 verze dokumentu V2 - aktualizovány AN texty a foto svíčky

step/krok description/popis material/materiál tool/nářadí photo/foto

1

remove a top cover of heater / 

demontovat horní kryt topení 

screwdriver / 

šroubovák

2

remove an connector from a old glow 

plug / demontovat konektor ze staré 

svíčky

3

remove the existing glow plug / 

demontovat stávající svíčku

16 wrench / 16 klíč

4

replace an connector of glow plug - 

remove a old connector, distance of ends 

of wires shall be 25mm, crimping of new 

connectors/ vyměnit konektor svíčky - 

odstranit starý konektor, vdálenost 

konců ustřižených vodičů musí být 

25mm, nalisovat nové konektory

connectors GPH a 

Nexans company RF-

F408P/konektory 

GPH a Nexans 

company RF-F408P

marker, gauge, cutting 

pliers, crimping pliers  

NG TOOL - NL 246 250 

pressing range 0,14-

6,0mm2 AWG 26-10 

/fix, měřidlo, štípací 

kleště, konektorovací 

kleště NG TOOL - NL 

246 250 rozsah lisování 

0,14-6,0mm2 AWG 26-

10

Tools: crimping pliers  NG TOOL - NL 246 250 pressing range 0,14-6,0mm2 AWG 

26-10, cutting pliers, knife, screwdriver, silicone sealant with a temperature 

resistance of 300 ° C, 16 spanner, 12 spanner, gauge marker/nářadí: 

konektorovací kleště NG TOOL - NL 246 250 rozsah lisování 0,14-6,0mm2 AWG 26-

10, štípací kleště, nůž, šroubovák, silikonový tmel s teplotní odolností 300°C, klíč 

25mm

Návod na výměnu svíčky 03-9940.183
a



5

installation of a threaded insert on a 

glow plug - Apply sealant with 

temperature resistance 300 °C on the 

thread of plug and screwed a threaded 

insert groove towards the connections 

and tightened by hand/montáž závitové 

vložky na žhavicí svíčku - na závit svíčky 

nanést silikonový tmel s teplotní 

odolností 300°C a našroubovat závitovou 

vložku drážkou směrem ke konektorům a 

dotažena rukou

silicone sealant 

with a temperature 

resistance 300 ° C, 

threaded insert - 

drawing.No. 2323 

0001/silikonový 

tmel s teplotní 

odolností 300°C, 

závitová vložka - 

č.v. 2323 0001

6

installation of a glow-plug to a heater -  

seal a  thread by silicone sealant with a 

temperature resistance 300 ° C, 

tightening torque 10Nm / montáž 

žhavicí svíčky do topení - závit zatěsnit 

silikonovým tmelem s teplotní odolností 

300°C, utahovací moment 10Nm

silicone sealant 

with a temperature 

resistance 300 ° 

C/silikonový tmel s 

teplotní odolností 

300°C

12 wrench / 12 klíč

7

connect connectors / připojit konektory

8

install the top cover of heater / 

instalovat horní kryt topení
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