z3forum.nl HOWTO

Pakking van derde remlicht vervangen
Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie van het Bimmer Forum .
Een veel voorkomende klacht bij de Z3 zijn lekkages in de kofferruimte specifiek bij het derde
remlicht - de belangrijkste oorzaak is dat de pakking na verloop van tijd vergaat. Het is een
makkelijke en goedkope reparatie maar er was op internet niet veel over te vinden vandaar
deze Howto.
Gereedschap/benodigdheden:
1 x BMW pakking (p/n: 63 25 8 389 735)
1 x kleine schroevendraaier
1 x medium Phillips schroevendraaier
1 x T-8 schroevendraaier
1 x poetsdoek
Stap 1:
Open de kofferruimte en verwijder de plastic cover door deze voorzichtig naar achter te
wrikken met een schroevendraaier en weg te trekken.

Stap 2:
De lampunit is bevestigd met 3 Phillips schroeven ( gemarkeerd in groen op de volgende foto)
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Stap 3:
Als volgende verwijder de 2 x T8 schroeven welke de zwarte achterkant van de rode plastic
lens op zijn plaats houden.

Alle schroeven zijn nu verwijderd.

Alles wat nu nog de zwarte achterzijde en de rode lens vasthoud zijn de 4 kunststof clips die
zichtbaar zijn op de volgende foto.
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Alles wat je nu moet doen is van de ene naar de andere kant de clips samendrukken en als je
de laatste clip samendrukt zal de zwarte achterkant los komen van de rode lens.

Stap 4:
Verwijder de oude pakking van de rode lens en vervang deze door een nieuwe.

De oude (links en de nieuwe pakking (rechts)):
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Stap 5:
Pak nu een doek en reinig het gebied rond het derde remlicht en zorg ervoor dat er geen vuil
meer aanwezig is en dat het geheel droog is.

Laatste stap:
Samenbouwen in omgekeerde volgorde waarbij de zwarte achterkant terugplaatsen op de lens
even friemelen is. De rest is redelijk makkelijk. Als het goed is gedaan hier in ieder geval
geen lekkages meer.

Originele tekst in het engels:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=56864&page=8

Met dank aan het Bimmer forum.
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