AUDI A3 8P RETROFIT
Eftermontering af LED Baglygter
http://lightnings.dk/ledbaglygter.html

Før

Efter

YDERLYGTER
1. Til at starte med, åbner du bagagerummet og fjerne de to covers. En i hver side.

Du skal være forsigtig her, den røde del er en nødåbner til benzincoveret.

2. Der sidder en lille bolt (som vist på billedet) i hver side og holder på lygterne.
Fjern disse forsigtigt da de er lavet af plastik, de skulle nødigt gå i stykker.

3. Træk lygten ud, men helst ikke meget mere end på billedet.

4. Den anden ende af lygten har to tapper som holder lygten fast. Der skal lirkes lidt
før den kommer fri. De kan sidde rigtig godt fast.

5. Afmonter kablerne i lygten. Tilslut efterfølgende kufatec adapter kablet i mellem
det originale stik og den nye LED lygte. Monter derefter de nye lygter.

INDERLYGTER
1. Åben bagklappen og afmonter først plastik covers på indersiden af bagklappen.
De er gode til brug som håndtag når bagklaps-plastikken skal trækkes af.

2. Fjern de to torx skruer markeret med rødt. Det er de eneste skruer som holder
plastikken. Det er nemmest ved at sætte sig ind i bagagerummet med benene ude,
og dermed trække bagklappen mod sig selv.

3. Nu er det kun klips der holder plastikken oppe, tag fat i hullerne fra billede 1 og
træk ned. Efterfølgende vil det se således ud. Du kan fjerne hele plastikken ved
blot at løsne plastikken i hjørnerne ved ruden.

4. Fjern nu skruen som holder lygterne samt kablet. Begge markeret med en pil på
nedenstående billede. Derefter fjerner du lygten og monterer den nye lygte. Husk
adapter kablet mellem den nye lygte og det originale stik. På adapter kablet finder du
en løs ledning, læs videre nedenstående for montering af denne.

5. De nye lygter skal bruge +12v hvilket jeg har valgt at trække fra nummerplade
lyset. Træk det markerede stik fra billedet ud.

6. Kør nu det løse kabel fra adapteren til de ny lygter med pilene, altså ind til midten
hvor nummerplade lysets stik befinder sig. Lod eller anvend evt. en samlemuffe til at
forbinde de nye ledninger til den grå ledning fra nummerplade lyset. Det skulle være
+12v. Efterfølgende ligger du tape på for at isolere ledningerne.

7. Fastspænd og monter alle løse dele igen.
8. Kod bilen med VCDS
http://lightnings.dk/vcds_lys.html#baglygter

Tak fordi du kiggede med!
Der findes mange flere guides på min side
http://www.lightnings.dk
Her finder du part numre, guides og meget mere.

Set i denne guide
LED Baglygter
http://lightnings.dk/ledbaglygter.html
LED Nummerplade lys
http://lightnings.dk/lednummerpladelys.html

