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Onderdelenoverzicht 

van de JOKON LED 

verlichtingsset

4 zeskantschroeven M6 Steek de schroeven door 

het gat van de lamp (2 per 

lamp)

4 afstandsbouten Draai de afstandsbouten op 

deze bevestigde schroeven 

(2 per lamp)

Maak een kruis met een mes 

in de 2 doorgangen van de 

onderste horizontale buis.
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Verwijder deze Tules uit de koker

Steek de stekker van de lampen 

door het grootste gat (Dia. 30 mm) 

van de onderste koker.

Steek beide lampen, voorzien 

van de afstandsbouten, door 

de voorziene gaten van de 

onderste koker.
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Let er wel bij op dat de pijltjes, 

aangeduid op de achterzijde van de 

lamp, naar buiten wijzen.

4 zwarte kunststof sluitringen Plaats de zwarte kunststof 

sluitringen (2 per lamp) over 

de schroefdraad van de 

afstandsbouten.

4 kartelringen M6 Plaats vervolgens de 

kartelringen M6 (2 per lamp) 

over des schroefdraad van de 
afstandsbouten.
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TIP : je kan deze ook vastlijmen zodat ze beter blijven zitten. 

                                  

moeren M6

Schroef het geheel vast 

met de moeren M6 (4 

stuks) max. 1 Newton.

4 afdekkapjes M6 Plaats de afdekkapjes M6 op 

de moeren.

Steek de stekker van de 

lampen door de doorvoertule 

en plaats de doorvoertule 

terug op zijn plaats.
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enkel voor All-in One : bij het 

linker achterlicht moet ook de 
stekker van de 

kentekenplaatverlichting mee 

door de doorvoer gestoken 

worden.

De overige draad van de 

kentekenplaatverlichting kan in 

de onderste koker opgeborgen 

worden.
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Plaats de verlichting terug

Bevestig al de bedrading 

met de bijgeleverde 

kabelklemmen aan de 

achterzijde van de onderste 

horizontale koker.

Bevestig de 13-polige stekker 

aan de stekkers van de lampen.  

Rood is rechts, blauw is links.
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Duw de afdekdopjes in 

de ongebruikte gaten.

Plaats de zwarte 

afdekkapjes op de 

lampen.


