T5 LED richtingaanwijzer op je voor spatboard
Zaterdag 21-april-2007 was het 60 jaar Transporter ben er heen gegaan en heb me ogen uit
gekeken!. Al snel was ik bij de verkoop tentjes en kocht daar luxe T5 LED knipperlichten voor de
“voor spatboard” thuis aan gekomen naar de Bouwmarkt gereden ijzerzaagje voor de
decoupeerzaag gehaald en staalboortje 4mm. Weer thuis aan gekomen heb ik het een en ander
ondernomen zie hier onder me bestel lijstje en we gaan weer snel aan de slag:
• IJzerzaagje voor decoupeerzaag
• Staalboortje 4mm
• Dikke tape (duke tape)
• Hamer
• Bijtel
• Vijl
• Antiroest lak
• Rust!
!!TIP!!
Ik moet me bus nog opnieuw strak zetten en spuiten. De kans op beschadiging is HEEEEEL!! GROOT!.
Daarom raad ik het eerder af om dit project te doen. Wil je dit project toch doen heb ik een oplossing
zet het lampje 15/20 cm dichter bij de deur, dan heb geen last van de 2de plaat.
Eerste wat ik gedaan heb is me knipperlicht er uit
gehaald. Dit is bij zwo lampen heel makkelijk
want die zitten met een haakje vast.
Als je van bovenaf kijkt kun je met een
– schroevendraaier hem zo los klikken en
vervolgens het stroom kabeltje los klikken
gewoon plug en play
Lamp is er uit nu gaan we wat tape!. Waarom zo
veel tape?. De decoupeerzaag glijd over je bus
dus komen er krassen op die tape houdt die
krassen goed tegen, koop daarom dikke tape.
TIP. Heb je wielkast verbreders? Tape die ook
maar af, anders kun daar ook krassen er op
krijgen!.

Dit is het dan het T5 de lux met 3 LED’s.

heb de verpakking uitgeknipt om zo een mooi
sjabloon te krijgen.
De cirkels komt de lamp straks in te klemmen.
Die moet je dus ook mee uit zagen, niet teveel,
gewoon rustig proberen kost wat tijd maar
anders heb je straks een lampje wat er uit valt

Dit is de achterkant van het lampje. Op de foto
zie je het slecht maar er zitten nog 4
bevestigingspinnetjes op. Als je het lampje koopt
zie je het gelijk!. Deze puntjes zorgen er voor dat
het lampje recht blijft zitten.

Even het midden uitgerekend van het
voorspatbord. HIER GING HET FOUT!!
Wat ging er fout deze plaat heeft nog een plaat
er achter zitten en daar door is het zaagje te lang.
Oplossing zorgen dat het zaagje nog maar 0,5mm
zaagt! Dan kan er niks mis gaan. Ook moet je veel
kracht zetten op de decoupeerzaag anders
springt hij alle kanten op! Je kunt ook voor de
makkelijke weg kiezen. Het lampje 15cm
opschuiven richting de deur daar zit namelijk
geen 2de plaat zo dicht bij.
Zo we gaan verder boren netjes een gaatje met
3/4mm boor. Twee naast elkaar en de
aangepaste ijzerzaagje van de decoupeerzaag
kan zijn werkt gaan doen. Je moet wel net buiten
het lijntje zagen want je werkt met een sjabloon.
Dus het is altijd kleiner. Straks alles nog netjes
afvijlen en goed inspuiten met antiroest!.
Natuurlijk heb ben we wat stroom nodig altijd
handig. Heb de originelenkabel gewoon door
geknipt nieuwe draad er om heen gedraaid en
netjes gesoldeerd.
Groen is de +
Bruin is de Als je het andersom aan sluit niks aan de hand
werkt ook !. geweldig hé maar toch kijken even
goed naar wat je doet, alles netjes aftape. En we
zijn weer een stapje verder

Half uurtje wachten tot de anti roest droog is.
Het lampje even aangesloten en kijken of het
werkt. Ja het geeft licht vind het zelf erg mooi.
Netjes aan de achterkant van het lampje
doorzichtige silicone kit er achter smeert. En met
een natte doek het overige weg gehaald.
zo nu de andere kant nog. Zelfde verhaal van
boven naar beneden.
Hier onder nog wat foto’s

