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Τα εργαλεία που θα χρειαστούν είναι:

1) Κοφτάκι 
2) Λίµα (σε περίπτωση που η βάση του led έχει τις 2 ακίδες στον ίδιο νοητό άξονα) 
3) Πενσούλα 
4) Αντιστάσεις led σε GT, αντισταση 390Ω 
Για led σε 147/156, αντισταση 560Ω

Επειδή είναι σπάνιο εως αδύνατο να βρεθεί led µε την βάση που µπαίνει σε'µας, κάνουµε τις 
παρακάτω διαδικασίες:
Εδώ φαίνεται το πως είναι η βάση του led:

Με τη λίµα, λιµάρουµε ελαφρά δίπλα απο τη µια ακίδα, όπως φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία:



ΠΡΟΣΟΧΗ, αυτη η διαδικασία γίνεται µόνο σε µια απο τις δυο ακίδες.

Αφού το κάνουµε αυτο, πιέζουµε µε την πένσα, την ακίδα προς τα µέσα.

Μετά τοποθετούµε το led στη βάση όπως φαίνεται εδώ:

Εαν είχαµε γυρίσει το κλειδί ή είχαµε βάλει µπροστά πρόσφατα, τότε θα παρατηρήσουµε οτι το led  
ανάβει λίγο.



Τώρα ερχόµαστε το κρίσιµο σηµείο της αντίστασης.
Για να γινει σωστή δουλειά και να µπεί η αντίσταση σωστά ώστε να µην µας δηµιουργήσει 
πρόβληµα, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

Κόβουµε περίπου στο µισό το κάθε ποδαράκι, όπως φαίνεται εδώ:

Μετά κάνουµε τον σχηµατισµό στα ποδαράκια όπως φαίνεται στη φωτογρφία:

Αφού το κάνουµε αυτό, στην βαση όπου είναι τα καλώδια, ψάχνουµε σε ποιά µεριά που ειναι τα 
κλιπάκια, να βρούµε κενό χώρο για τα ποδαράκια της αντίστασης.



Εαν δούµε ότι η αντίσταση φεύγει εύκολα, κάνουµε µε την πενσούλα ενα ελαφρύ ζιγκ-ζαγκ στα 
ποδαράκια για να εξαλειφθεί ο τζόγος.

Εαν είναι ολα εντάξει, και έχουµε τοποθετήσει την αντίσταση σωστά, την πιέζουµε µέσα στην 
βάση όσο µπορούµε για να µην µπορεί να βγεί, όπως φαίνεται εδω:

Αφού τα κάνουµε ολα αυτά, τσεκάρουµε εάν ανάβει η ένδειξη για καµµένη λάµπα.
Εαν υπάρχει ακόµα αυτή η ένδειξη, δοκιµάστε να ανάψετε και να κλείσετε τα φώτα.
Στις 156 προFL2, παρατηρήθηκε οτι ο εγκέφαλος άργησε να σβήσει το σφάλµα, γι'αυτό κάντε λίγο 
υποµονή, για να σιγουρευτείτε οτι η δουλειά έγινε σωστά.

Αφού γίνουν όλα αυτά, τότε, you are ready to go!!!
Καλή επιτυχία!!!
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