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KM display lampjes vervangen
Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die Ronlittle op het Z3 Forum heeft geplaatst.
Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Doe-het-zelf > KM display
lampjes vervangen. Topic 9589
Sinds vanmorgen is er geen verlichting meer bij de kilometerstand, de getallen staan er en
lopen ook op.
Die van de service interval doet het wel, gaat aan en even later weer uit.
Voordat ik de klokkenwinkel uiteen haal ,als dit al nodig is, welke lampjes zitten erin?
12V/1,5W: nummertje 3 op de afbeelding, part no. 62111391260.

Je kunt ze er zo in- en uitdraaien - dwz je hoeft de klokkenset zelf niet uitelkaar te halen,
ik weet het niet zeker
alleen moet je natuurlijk wel de klokkenset uitbouwen. Denk ik
maar volgens mij is dat de "gewone" cockpit verlichting. Die doet het
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Het is alleen de bovenste helft van het display die het niet doet.
Achter dat digitale display zitten twee lampjes. Met behulp van een gekleurd filterplaatje
komen die mooie kleuren tot stand.
Wat doe je op een druilerige zondag, je haalt je cockpit eruit. Hoe kun je vinden onder
chroomringen.
Wat doe je op een druilerige zondag, je haalt je cockpit eruit. Hoe kun je vinden onder
chroomringen.
Dus wat Tja zei schreef met : De achterkant van het cockpit.

Deze twee lampjes moet je hebben. De onderste is van de service interval verlichting en de
bovenste van de kilometer verlichting.
Die is bij mij stuk. Ik heb ze tijdelijk verwisseld, 't is zondag en alle goeie zaken zijn dicht.
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De lampjes zitten vast aan het voetje en zijn dus uit één stuk. Waarschijnlijk bij de automat.
zaak te krijgen, anders bij de dealer. Ze zijn 12 volt en 1,5 watt.

Ronlittle bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum
gebruikers.
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