
Painel personalizado  
Eai felas!  
Eu tava cansado do meu painel com fundo branco e decidi fazer uma mudança, já tinha visto um modelo na internet, 
mas ele num deu certo.  
Agora eu fiz um modelo certinho, que fica mto féra e decidi fazer o tutorial =D   

O que precisa?   

* Chave de fenda philips  
* Fita duas faces  
* Uma Impressora  
* Papel couche fosco 170g  
* Tesoura  
* Estilete  
* Paciência  
* Tempo   

Custo: num gastei nada, j a t inha as coisas aki em casa =D   

bom vamus ao que interessa   

1. Retirar o som do painel   

  



2. Desparafusar 2 parafusos   

                



3. Retirar o sub-painel do ar-condicionado/ventilador   

    



4. Desparafusar + 2 parafusos   

                



5. Retirar mais 2 parafusos   

       

6. Retirar o sub-painel do velocimetro, ela tem um gancho, mas é bem facil tirar, cuidado para não quebrar  

       



7. Retirar 4 parafusos que seguram o painel   

       

8. Depois de retirado os parafusos, eh soh tirar o velocímetro  

       



9. Com muito cuidado vc retira a parte de plastico que envolve o velocimetro, são 6 travas que ficam atras, e um 
plastico verde com a paradinha que ilumina  

               



10. Retirar o plastico branco traseiro, são 6 travas também...  

          

11. Retirar os mostrador de velocidade, gasolina e rpm (se tiver), os grampos, quando tirar o painel branco, vai ter 
mais grampos q tbm  seguram as partes digitais   

Não tirei foto, esqueci xD, mas vai fica mais ou menos assim  



                  



12. Imprimir e recortar o modelo novo (eu vo disponibilizar o modelo via e-mail do jeito que quiserem, é só pedir )  

       

13. Passar a fita duas faces ( a foto fico um lixo xD )   

       



14. Colar com mto cuidado, pra não ficar feio  

       

15. Fazer furos na parte onde vão os instrumentos   

       



16. Colocar os mostradores e etc.  

         

17. Remontar tudo dinovo, e ser feliz =DDDD   

Obs, fure bem a parte onde vão os instrumentos e testar antes =D   

Agora vão as fotos de como ficou meu painel personalizado totalmente por mim =D   



        



           

espero que tenham gostado e que o tutorial tenha ficado bem claro  
para pedir o modelo do painel me manda um e-mail, especificando o que quer e tudo mais  
meu e-mail eh luluzao.minero@gmail.com  
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