
 

Montagehandleiding Clign-o-mat Traction Avant 

(Voor alle Traction Avant modellen 6 of 12V) 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Clign-o-mat. De Clign-o-mat zorgt ervoor dat de remlichten 

mee knipperen met de richtingaanwijzers van uw antieke Citroën Traction Avant. U kent het 

probleem wel. Achterliggers die uw richtingaanwijzers niet zien -of niet willen zien- omdat die hoog 

aan de zijkant zitten. De Clign-o-mat beïnvloedt de werking van uw aanhanger niet.  

De Clign-o-mat is moderne technologie in een ouderwets jasje. De Clign-o-mat wordt achter de 

rugleuning van de achterbank tegen de linkerzijkant gemonteerd. Bijgeleverd is een passende 

voedingskabel van het dashboard naar de Clign-o-mat. Met een paar schroevendraaiers en tang kunt 

u de montage makkelijk zelf uitvoeren door deze handleiding stap voor stap te volgen. 

Uw Clign-o-mat pakket bevat: 

• Een Clign-o-mat met draadboom en drie aansluitschroeven. 

• Een voedingsdraad 3,4 meter lang. 

• 10 bekledingsnagels. 

• Een schroef M5 voor de montage. 

• Een geel aansluitblokje aan het linker knipperlicht. 

• Deze gebruiksaanwijzing. 

• Ook leverbaar: LED lampjes voor rem-, knipper- en achterlichten. 

Stappen voor montage: 

• Koppel de accupolen los. Dan kan er geen kortsluiting ontstaan tijdens montage. 

• Eerst leggen we een voedingskabel aan die loopt vanuit het dashboard naar de achterzijde. 

Links onderaan het dashboard vindt u een aansluitblok met 10 schroefaansluitingen. De 

bovenste aansluiting is voor de voeding en daar kunt u de meegeleverde draad op 

aansluiten. 

• Nu kunt u de draad achter de bekleding naar beneden voeren en langs de linker 

deurdrempels naar achteren geleiden. Daartoe moet bijvoorbeeld met een grote platte 

schroevendraaier de bekleding voorzichtig van de bekledingsnagels gewrikt worden 

onderaan de deurdrempel. Met de bijgeleverde nagels kunt u naderhand de bekleding weer 

vastzetten.  

• De Clign-o-mat wordt achter de rugleuning van de achterbank gemonteerd tegen de 

linkerzijkant. De rugleuning verwijdert u door de onderzijde naar voren te trekken en dan de 

rugleuning naar boven uit de twee bevestigingslippen te wrikken. 

• Als eerste sluiten we nu het linker knipperlicht aan. De draad van het knipperlicht loopt 

achter in de hoek aan de binnenkant van het knipperlicht naar beneden. Probeer niet het 

achterlicht zelf te monteren omdat dat heel lastig is en u daarbij de hemelbekleding moet 

lostrekken en dat is een ramp om weer netjes in orde te krijgen. Als u de draad gevonden 

hebt kunt u een voorzichtig een stukje van de isolatie wegkrabben om het bijgeleverde gele 

aansluitblokje aan het koper van deze draad vast te knijpen. Aan het gele aansluitblokje past 

nu het stekkertje aan de zwarte draad van de Clign-o-mat. 



• De aansluiting van het rechter knipperlicht is de rechter aansluitschroef op het blokje met de 

drie schroefaansluitingen onderaan de hoedenplank. Daar sluit u de blauwe draad van de 

Clign-o-mat op aan.  

• Op de rechter aansluitschroef vindt u de drie draden van het remlicht; 1 draad van de 

remlichtschakelaar met violette mof, 1 draad naar het linker remlicht en 1 draad naar het 

rechterremlicht. Helaas zijn de twee draden naar de remlichten gelijk van kleur en komen uit 

dezelfde kabelboom. Hier moet u dus even gokken en als de remlichten straks verwisseld 

zijn, dan moet u deze twee draden omwisselen. De draad van de remlichtschakelaar blijft 

zitten samen met de rode draad van de Clign-o-mat. In het geval dat u een trekhaak heeft 

moet ook de draad die naar de aanhanger gaat op deze aansluiting in stand houden. De twee 

draden naar de remlichten worden aangesloten op de twee buitenste schroefaansluitingen 

van de Clign-o-mat. 

• Als laatste kunt u nu de rode voedingsdraad die u naar het dashboard gelegd hebt aansluiten 

op de middelste schroefaansluiting van de Clign-o-mat. 

• De Clign-o-mat kan nu vastgezet worden met de bijgeleverde schroef aan de lip van de vinyl 

zijbekleding en de hoedenplank. Vergeet niet de bijgeleverde kartelring te gebruiken. Die 

zorgt namelijk voor een betrouwbaar aardcontact met de Clign-o-mat. 

• Nu is het tijd om de correcte werking van de Clign-o-mat te testen. Sluit de accu aan en 

probeer de richting aanwijzers ook in combinatie met gelijktijdig remmen. Als de beide 

remlichten omgewisseld zijn moet u de draden als beschreven onder 7. Omwisselen. 

• Als alles correct werkt kunt u de rugleuning terugzetten. Let op dat de twee lippen netjes in 

de spleten van de hoedenplank vallen voordat u de onderkant van de rugleuning terugduwt.   

                        

 

Heeft u nog vragen? Bel gerust +31(0)345-681454 


