
 

Montering av LED-Ratt E-Serie 

 
Før du setter i gang er det viktig at du sørger for å ha det verktøyet du 

trenger. Dette er hva du trenger. 

 

-Ledning 0,75-1,5 ca 50cm 

-Avbiter 

-Kniv 

-Skjøtehylse x2 

-EL-Teip/Stoff Teip 

-Tynn lang skrutrekker 

-Skrallesett 

-Stjerne skrutrekker 

-Multimeter 

-kabel sko 

-10A Kabel hylse 

 

1. Før du setter i gang er det viktig at du kobler fra batteriet i bilen 

din. IKKE LUKK IGJEN BAGASJEROMMET.  

 
2. Når du har koblet fra batteriet skal du få ut Airbaggen. Dette kan 

ta litt tid hvis du ikke har gjort det før. Du trenger en lang flat 
skrutrekket. Det er to små hull på hver side av rattet. 
Skrutrekkeren skal dyttes inn og avlaste fjæringen som holder på 
plass airbagen. Prøv å sikte i retning mot BMW emblemet på rattet 
er en fin huskeregel. Se bilder.  

 

 



 

 
 

3. Når airbaggen er ute, skal du koble fra to tilkoblinger fra Airbaggen 
og 2 stk tilkoblinger på rattstammen. De som er på rattstammen 
trekkes rett ut. De som er på airbaggen, har en låsemekanisme 
som må løsnes. Løft forsiktig opp med en tynn flat skrutrekker for 
å løsne låsen på tilkblingene. Se bilder.  
 

 



 
 

4. Når alt er frakoblet alt vil du se 1 stk bolt midt på rattet. Denne må 
skrues opp. Dette kan du gjøre både med muttertrekker eller 
skralle. Når du har skrudd ut denne kan du trekke rattet forsiktig 
mot det. Det er VELDIG viktig at du trekker ratt rett og jevnt mot 
deg. Legg merke til at det er et lite hakk på denne tilkoblingen. 
Dette hakket hjelper deg senere med å sette tilbake rattet riktig. 
Da er det også veldig viktig å skyve forsiktig frem. Og husk å 
stramme til Bolten godt. Når rattet er demontert, vil det se slik ut.  

 
 

 

5. Nå må du flytte over festebrakketen fra ditt gamle ratt over på det 
nye. Det består av 3 skruer. Flytt også over eventuelle knapper og 
deksler. Dekselet sitter festet med 3 skruer på baksiden.  

 



 
 

6. Ta frem ditt nye ratt og sett det på rattstammen og fest den ene 
store bolten som holder på plass rattet ditt tilbake.  SKRU TIL 
GODT. 
 

7. Neste steg vil være tilkoblinger internt i rattet. Det vil være visse 
små forskjeller fra Model til Model, men prinsippet er det samme. 
Leddingene som kommer fra rattet (Displayet) har 2 stk kabler. En 
minus og en +. I E-serie ratt har vi ikke 12v klart i rattet så her må 
vi modifisere litt. Den fremviste ledningen (se bildet) som befinner 
seg i rattet skal vi gjøre om til + leder istedenfor jording (chassi).  

 
 



 
8. Gå over til passasjersiden, Nå skal vi komme til tilkoblingene som er under 

sikringsskapet. Se bilder vedlagt under for tilgang. 2 skruer skal skrues ut, og 

lys skal kobles fra. Plast dekselet skyves ut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
9. Når du har fjernet dekselet under vil det se slik ut. (Varier fra bil til bil). 

 
 

10. Koble fra den sorte tilkoblingen. Dette gjør du ved å løfte opp den grå låsen 

som befinner seg på toppen av tilkoblingen. Bruk en liten skrutrekker til dette. 

Sørg også for å tvinne opp stoffteipen litt for å forenkle jobben du skal gjøre. 

Nå skal vi skye ut tilkobling klemma som befinner seg i tilkoblingen. Dette 

gjør du veldig enkelt ved å trykke inn klipsen på siden som holder rekken på 

plass. (SE BILDET) 

 

 
 



 
 

11. Når du har fått ut den ene rekka skal vi finne den korte negative lederen som 

befinner seg i rattet som vi koblet ifra tidligere. Dette gjør vi ved å bruke et 

multimeter. Sett multimeteret på OHM. Det vil pipe/lage lyd ved en 

kortslutning. Sett den ene målepinnen på den korte ledningen i rattet og mål 

deg bortover på tilkoblingslinja i andre enden. Når det piper har du funnet 

samme ledning.  

 

 
 

12. Når du har funnet ledningen som avgir piping kan du klippe over denne. Se 

bildet. Skjøt følgende ledning med ca 35cm lang ledningstump. Og tre 

ledningen fra undersiden av hanskerommet og ut. (husk å ta ut braketten som 

skjuler sikringsskapet på innsiden av hanskerommet. Du må også skyve tilbake 

ledningsrekken i tilkoblingen. Koble tilbake tilkoblingen tilbake slik det var i 

steg 10, 

 

 
 



 
13. Når du har fått ledningen ut gjennom hanskerommet. Og koblet tilbake det 

under hanskerommet, kan vi gå videre. Sett på en 10a hylse og sett hylsen i 

sikringsskapet. Hvor denne skal settes inn er veldig varierende fra bil til bil. Så 

her er det ingen fasit. 

   

 
 



 
 

14. Nå har vi fått gjort om den brune kabelen til en + kabel som vi trenger til rattet. 

Neste steg vil være å legge til ny jording på innsiden av rattet. (der hvor vi 

koblet fra den korte brune ledningen) Jording kan vi finne ganske enkelt ved å 

bruke multimeteret. Denne gangen skal vi måle på tappene på innsiden av den 

sorte koblingen som er til rattknappene (sort tilkobling på rattet med rød ring 

rundt) og i et 12v uttak hvor som helst i bilen. (MÅLES PÅ NEGATIV(JORD) 

Når det piper har du funnet riktig ledning. Når det piper har du funnet jording.  

Dette vil også variere fra bil til bil. Splitt isolasjonen fra den sorte ledningen og 

koble til en liten ledning med en kabel sko i andre enden. Sørg for å teipe 

tilkoblingene når alt er ferdig koblet. Sett tilbake airbag i rattet.  

 

Tilkoblingene vil se noe slik ut.  

 

-Rød ledning fra ratt skal tilkobles på den brune korte ledningen som vi har 

gjort om til + 

-Sort ledning fra ratt skal tilkobles rattstammen sammen med – fra en av de 

sorte ledningene som går til rattknapper. 

  

 



 
 

15. Neste steg vil være å legge opp kabling til styringsmodulen. Dette er en 

enklere prosess. Modulen skal legges i tomrommet under rattstammen. Den 

kan enten legges der løs eller stripses opp. Se bilder for montering og hvordan 

dette skal legges opp. Her benyttes en ODB ekstender for å skjule alt av 

ledninger og tilkoblinger.  

 



 

 
 

a. Koble tilbake batteriet. Skru på bilen din. Rattet ditt skal lyse opp. Når 

det har lyst fra rattet ditt, holder du inne den sorte knappen på modulen 

I 5SEC. Denne vil nå parre seg opp mot rattet og danne en forbindelse. 

Skru av bilen. Vent i 30 sec og skru den på igjen. Nå skal ratte være 

ferdig programmert. Dette steget er kun nødvendig ved førstegangs 

installasjon. Når dette er opprettet kan du sette tilbake alt av deksler. 

Rattet er nå ferdig installert.  

 

 

 

 

 

LZ-Customs er ikke ansvarlig for skader på kjøretøyet under demontering / montering av 

kjøretøy. Dette er kun for instruksjonsformål og visse forskjeller i kjøretøyene kan 

forekomme. 


