Om du förlorat belysningen
Om du förlorat belysningen till dina fönsterhissar i mittkonsollen.
Material
2st Lampor, färgade eller klar glas 1,2 watt (om du har vita armar till knapparna gäller 00-02 Färgade
lampor) övriga klar glas.
2st kabel 0,25kvm2 eller tunnare ta vad du har.
Se bild där har jag allt material förutom löd pennan och lödtenn
Klicka för att se bilden större

1. Börja med att ta bort knappsatsen från bilen (Se instruktioner hur du gör under rubriken Ändra färg på
instrumentbelysning)
2. För att ta isär behövs en spårmejsel. Först lyfter du bort knapparna genom att tryck knappen i
huppläge sätt mejseln i underkant och bryt uppåt så kommer dom. Den avlånga knappen i mitten skall
EJ tas bort.
3. Vänd på knappsatsen, där finns locket som låser fast allt, om du tittar i överkant så ser du två spår
som du skall trycka ner en mejsel i för att lossa locket, likadant i underkant.
4. Nu när du fått bort kopan så kan du ta ut knappsatsen från sitt hölje.
5. VIKTIGT Som du ser så finns det ett löst bleck titta hur det sitter och plocka bort det så du vet var
du har det. Det är blecket för mittenknappen. PS glöm inte att montera tillbaka det innan du monterar
ihop det igen.
Löd bort lampan som sitter i överkant där löder du fast 2st kablar, Se bild var dom skall sitta.

Ta en ny kabelbit och löd fast och isolera sladdarna på lampan, tag en bit dubbelhäftande tejp och sätt
fast ena delen på nederdelen av lampan. Sen tar du bort skyddsfilmen på andra sidan och stick in lampan
med kabel så den hamnar nästan i mitten av knappsatsen. Alltså i mellan rummet under knapparna. Gör
nu lika på bägge sidorna och sen löder du ihop + mot + och – mot – glöm ej att isolera alla skarvar.
Nu kommer det krångliga och det är att få in kablarna i mellan rummet så att du kan få på höljet igen,
det går men ha tålamod.

Lycka till!
Håkan
Medlem 48

