
DIY: Πώς µπορούµε να κάνουµε το aftermarket ηχοσύστηµα που εγκαταστήσαµε να δένει πιο 
ωραία µε το ταµπλό και να µην πετάει αρκετά η πρόσοψη του.
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Στο DIY που ακολουθεί θα δείξω µε ποιο τρόπο µπορούµε να κάνουµε το aftermarket ηχοσύστηµα 
που εγκαταστήσαµε να δένει πιο ωραία µε το ταµπλό και να µην πετάει αρκετά η πρόσοψη του.

 Aυτά που θα χρειαστούµε είναι : 

1) Πλαστική πρόσοψη για aftermarket ηχοσύστηµα µε κόστος γύρω στα 10 ευρώ.

2) Dremmel

3) Χαρτοταινία

 
Λοιπόν αρχικά βάζουµε το σιδερένιο "κλουβί" του στερεοφωνικού.

Μετά παίρνουµε το πλαίσιο που έχουµε αγοράσει  για να καλύψει το κενό και του κάνουµε 
πατούρες στα σηµεία που πρόκειται να βρει µε τις βάσεις του σιδερένιου πλαισίου.
στο δικό µου χρειαζόταν στα εξής σηµεία οπού έκοψα περίπου 1 cm .



στα πλάγια ήθελε σε δυο σηµεία κόψιµο αλλά στην από πάνω και κάτω µεριά ήθελε κατά µήκος . 
αυτό που έκανα για να βγει ίσιο ήταν να κολλήσω χαρτοταινια στην επιφάνεια που ήθελα να κόψω 
και µε ένα µολυβί να τράβηξα µια ίσια γραµµή και µετά µε το dremmel έκοβα πάνω στην γραµµή. 
1 εκατοστό και εδώ είναι αρκετό.
Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται η χαρτοταινια (4)



εδώ φαίνεται τώρα πως πατάει το πλαστικό πλαίσιο πάνω στο σιδερένιο.

αφού βάλουµε και το πλαίσιο για να καλύπτει το κενό ορθέ η ώρα να ασχοληθούµε το πλαίσιο που 
έρχεται η πηγή.

αυτό έχει 2 πλευρες . την εσωτερική(2) και την εξωτερική(1). 
η εσωτερική είναι αυτή που κρατάει το πλαίσιο σταθερό ενώ η εξωτερική που πατάει στο πλαίσιο. 
στην φωτογραφία η εξωτερική πλευρά δεν φαίνεται γιατί την έχω "φάει" µε το dremmel.



να και εδώ µια δεύτερη φωτογραφία µε εξωτερική(1) και εσωτερική(2) πλευρά.

αυτό που πρέπει να γίνει είναι να φαγωθεί η εξωτερική πλευρά 1-2 πόντους έτσι ώστε να µπει πιο 
µέσα. 
το αποτέλεσµα είναι κάπως έτσι





Να τονισω ότι η πλαστική προσοψη που αγορασα δεν είναι στο χρωµα του ταµπλο και φαινεται 
λιγο πιο γκρι αλλα εχω παραγγειλει καινούργια.

Ελπίζω ο χρόνος µου για να φτιάξω αυτό το DIY να χαρίσει σε αρκετούς 
ένα πιο “δεµένο” ταµπλό
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