Aktivera oljetempmätaren i ditt M3E36 instrument
Obs funkar enbart på bilar med vanos! Dock finns det istället en blindplugg på baksidan av oljefilterhuset (m5b25 utan vanos) som man
kanske kan använda istället?

Vad som behövs
Oljetempgivare: 12611404699 cirka 290:-

Adapter mellan oljetempgivare och ”motorn” och givaren: specialbeställd från www.schmiedmann.se
pris 300:- danska ex moms och frakt.

Kabelsnutt som att montera i skon på baksidan av instrumentet: 61-13-0-005-201

Cirka 1m kabel i grovlek med ovanstående kabel mellan givare och instrumentet
Krympslang samt lite buntband för en proffsig installation.
Kontakt mot oljetempgivaren (Inget måste och inget jag har koll på just nu)
Skriver detta mektips helt taget ur luften och baserat på vad jag läst på om det på internet samt info
från andra som gjort detta. Jag tar givetvis inget som helst ansvar för vad jag skriver ; ) Jag kommer
om behov uppstår att modifiera detta mektips när jag själv har gjort operationen.

Adapter samt givare skall monteras i stället för banjobultens som har artikel nummer 12
på nedanstående bild. Alltså skruva in givaren i adaptern som sedan skruvas in där 12:an skulle suttit.

Från givaren drar man en kabel till instrumentet inne i bilen, demontera instrumentet som sitter med
2 skruvar i ovankant samt 3 byglar på baksidan. (krävs lite försiktighet om du är ovan)
Den bygeln med 16 stift skall demonteras, montera kabeln på bilden här nedanför i pin nummer 13
som skall vara till oljetempen.

Krympslang på känsliga ställen och över skarvar samt att fästa upp allt med buntband ger dig en
hållbar lösning, det är värt att lägga den lilla extra tiden på installationen.
Ett tips är att byta glödlampor i instrumentet så lyser det vackert efteråt. Samtliga lampor brukar gå
att köpa på välsorterade bensinmackar, observera att lampa OCH sockel är ett stycke.
Skruva ihop allting och starta upp bilen för att se att allt fungerar som tänkt.
Detta mektips och en del andra hittar du på www.bimmer.se/mektips
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