
W8 In een T4 BJ“93 

Ik heb in me t4 nu ook w8 verlichting ingebouwd en kleine handleiding gemaakt. Het ziet er niet 
allemaal netjes uit, reden: ik ga morgen het hele plafon er uithalen en vervolgens uit een plaat maken. 
Nog paar led’s toevoegen en mooi afwerken maar hier voor de thuis klussers die ook W8 willen. 

 

Bestel nummers: 

De licht-unit W8:    3B7 947 105 F 2EN  

De 6-puntsstekker: 3B0 972 706 

 
 
W8 

Pinnummer wat doet het? Hoe in de T4? 

Pin 1 Ambient-verlichting Reageert op dashboardverlichting 

Pin 2 Leeg    

Pin 3 Schakeldraad Originele stekker bruin/wit 

Pin 4 -   Massadraad Originele stekker bruin 

Pin 5 +  12 volt Originele stekker rood 

Pin 6 Leeg    

 
T4 

Pinnummer Spanning Kleur 

Pin 1 Schakeldraad Bruin/wit 

Pin 2  +  12volt Rood 

Pin 3  -   Massadraad Bruin 

 
Het aansluiten 
P3 (van T4) moet op P4 (w8) 
P1 (van T4) moet op P3 (w8) 
P2 (van T4) moet op P5 (w8) 
 
P1 (van w8) die moet op nr 11 van je lichtzoemer (scroll knop verlichting instrumenten paneel) deze  
                      kabel zit in een plastic buisje met  allerlei kabels van de verlichting. Je moet de                       
                      grijs/blauwe kabel hebben.  Goed de theorie hebben we nu de praktijk. 

Hier zie je de kabeltjes die in het hulsje heb 
geschoven. En vervolgens in deW8 heb 
geschoven. Van links naar rechts: 
12V 
Massa 
Schakeldraad 
Ambient-verlichting 

 
Aan de bestuurders kant hebben we de 
verlichting’s unit zitten. Even los peuteren rechts 
onder is nr 11 (grijs/blauwe kabel) die kun je ook 
opzoeken in je zekering kast. 

 



  

Eerst moeten we het plafon losmaken dus 
beginnen we maar eerst met de zonneklep zitten 
2 schroefjes in kun je gewoon met kruis (+) los 
maken. Voor de rest zijn het allemaal imbus  Nr 
4. Wel voorzichtig doen want ze gaan heel 
makkelijk kapot. Goedkoop kwaliteit als je het mij 
vraagt 

 
Als je de zonneklep de imbus schroeven hebt 
verwijderd. Kun je beginnen met de kabel trekken 
(1.5 kwadraad 4m). Van het gat (oude licht unit) 
tot deze opening . Van daar uit maak je de A-
style los. Gewoon goede ruk omhoog  en 
vervolgens jou kant op let op hij komt gelijklos. z 

 
In de zekering kast kun je draad 11 (grijs/blauw) 
door knippen. Vervolgens het kabeltje  
(P1 Ambient-verlichting)  samen stekken in een 
buisje. Vervolgens goed vast knijpen. 

 
Resoltaat 

.    

Ik vindt het redelijk maar dit is nogmaals voor mij maar tijdelijl. Heb er ook nog geen 30 min op 
gedaan om alles te maken. 

 


