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Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1

Pastatykite automobilį virš remonto duobės arba
pakelkite jį keltuvu.

2

Atlaisvinkite filtro korpuso priveržimą.

3

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu
filtruojančiu elementu.

4

Nuimkite senąjį alyvos filtro dangtelio
sandarinimo žiedą.

Keisdami alyvos filtrą automobilyje BMW 3 E36, kartu
keiskite ir variklio alyvą.

Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu
skysčiu.

Automobilyje BMW 3 E36 naudokite alyvą, kurią
rekomenduoja gamintojas

AutoDoc rekomenduoja:

Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi
pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
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5

Uždėkite naują alyvos filtro dangtelio sandarinimo
žiedą.

6

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą

7.1

Užsukite dangtelį.

7.2

8

Puse pasukimo atlaisvinkite alyvos išleidimo
kaištį.

9

Po kaiščiu pastatykite dubenėlį ir atsukite jį iki
galo.



Kaip pakeisti alyvą ir alyvos filtrą
BMW 3 E36

www.autodoc.lt 3–5

10

Nupilkite panaudotą alyvą.

11

Išvalykite vietą aplink išleidimo angą.

12

Uždėkite nupylimo kamštį į vietą ir priveržkite jį.

13

Pripildykite variklį alyva per alyvos įpylimo angą.

AutoDoc rekomenduoja:

Jeigu panaudotoje alyvoje yra daug metalo drožlių arba
nusidėvėjimo medžiagų, tai nurodo, kad, pavyzdžiui,
alkūninio veleno guoliuose ir švaistiklio guoliuose yra
įdrėskimų. Norint išvengti nepageidaujamų remonto
padarinių, būtina kruopščiai išvalyti jūsų automobilio BMW 3
E36 alyvos kanalus ir žarnas. Be to, būtina išvalyti alyvos
aušintuvą, jeigu toks yra automobilyje.

AutoDoc rekomenduoja:

Alyvos pilkite ketvirtadaliu mažiau, negu nurodyta
specifikacijose. Palaukite kelias minutes, kol alyva nutekės į
dugninę, tada patikrinkite jos lygį alyvos lygio matuokliu.
Jeigu lygis yra aukštesnis už apatinę atžymą, paleiskite
automobilio BMW 3 E36 variklį, užtikrindami šviežios alyvos
cirkuliaciją. Alyvos spaudimo kontrolinė lemputė pirmojo
paleidimo metu gali užgesti šiek tiek vėliau, kadangi turi būti
užpildytas filtruojančio elemento tūris.
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14

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

15

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite
alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo
nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą
kiekį alyvos.

AutoDoc rekomenduoja:

Atlikę bandomąjį važiavimą, patikrinkite alyvos išleidimo
angos kaiščio ir filtro tarpiklio sandarumą. Esant būtinumui,
atsargiai juos priveržkite.

Tikimės, kad ši informacija
buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos
Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas
apie jūsų BMW 3 E36 remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė
Aukščiausios kokybės alyvos filtrai jūsų automobiliui BMW 3
E36 prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.
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AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS BMW

ALYVOS FILTRAI BMW 3 E36

ALYVOS FILTRAI AUTOMOBILIAMS BMW ALYVOS FILTRAI AUTOMOBILIAMS BMW 3 E36

AUTODOC SOCIALINIUOSE TINKLUOSE:

Pastaba apie atsakomybę:
Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. AutoDoc nėra
atsakingi už remonto proceso metu patirtą žalą, traumas ir nuosavybės pažeidimus, atsitikusius dėl neteisingo pateiktos informacijos
naudojimo ir interpretavimo.

AutoDoc nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams
ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

AutoDoc nėra atsakingi už nekorektišką ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, instrumentų ir autodalių naudojimą. AutoDoc primygtinai
rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės
autodalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.
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