Het inbouwern van breedstralers in een T4 (2400D Projekt ZWO)
De lamp jaja mooi :P we kopen
er 2 is het handigs en gelijk 2
H3 lampjes hij moet wel kunnen
branden is ook erg handig ;)

Je kan bij de VW dealer duren
connectors kopen maar ik neem
wat goed koperen, gewoon
gehaald bij een Electro zaak

Om de connectors goed te laten
passen moeten we wel even de
aansluit huls aan passen gewoon
de pinnetjes aan de langen
zijden verwijderen gewoon met
een vijl. Baby zaagje enz.

Na het verwijderen kunnen we
aan de connectors beginnen

Voor de bekabeling heb ik voor
2,5 kwadraat gekozen, reden
moet ongeveer toch 10amp door
heen.

Even een klemmetje oplaatsen
netjes knijpen of solderen
(solderen is het besten kan het
ook nooit losraken enz)

Dan is moet je de 2 kabeltjes in
het hoesje schuiven dit gaat niet
van harte. Maar het moet passen.
TIP:
Eventueel gaatje doorboren
gewoon verbreden met
staalboortje

Even het schoentje passen, en
kijken of het werkt, je kan even
naar de accu lopen, maar de
accu oplader staat toch in de
schuur, dus testen we het daar
maar mee, en ja het werk mooi
gaan we weer verder.

Even goed intapen want water
en stroom gaan niet zo goed
samen

Dacht ik zo even lamp passen,
kijken hoe het uit komt, steek
die lompen pin uit dus ook die
even er af zagen.

Dan is het een kwestie van de 3
M6 bouten vast te maken en de
lamp te bevestigen. 
einresoltaat. Erg mooi

Het elektro werk is niet erg moeilijk. Je kan de bekabeling van de lamp (v.d. bestuurders kant)
via de claxon om hoog laten lopen. De + van beiden lampen samen brengen (dit doe je ook
met de – puls) je maakt nu een 3de kabel aan die de + door verbind naar een schakelaar, de
uitgang van die schakelaar verbindt je door naar een 10amp zekering (gewoon los hoedertje
kopen en tussen zetten) de min verbindt je gewoon rechtstreeks op de minpul accu (ook
hiervoor even een extra kabeltje gebruiken. Ik heb alles gesoldeerd dus heb je niet z’n kabel
massa, eerst had ik buisjes gebruikt maar.. dat was niet om aan te zien. Je kan de lampen ook
aan sluiten op de stads licht maar ik was er niet zeker van of dit wel wettelijk is toegestaan.

