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Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo varžtus.

3

Pastumkite filtro dangtelio fiksatorius

4

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

5.1

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį
elementą.

Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų,
pavasario ir rudens sezonų pradžioje.

Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų,
rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.

Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo,
filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės
priežiūros plane.
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5.2 6

Atsargiai išvalykite vidinį salono filtro korpuso ir
dangtelio paviršių.

7.1

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą

7.2

7.3

AutoDoc rekomenduoja:

Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.

Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai.
Neleiskite jam pakrypti.

http://www.autodoc.lt
http://www.autodoc.lt


Kaip pakeisti salono filtrą
BMW 5 E60

www.autodoc.lt 3–4

8.1

Uždarykite salono filtro korpuso dangtelį ir
pritvirtinkite fiksuojančius elementus.

8.2

9

Prisukite salono filtro dangtelio tvirtinimo varžtus.

10

Uždarykite variklio dangtį.

Tikimės, kad ši informacija
buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos
Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas
apie jūsų BMW 5 E60 remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė
Aukščiausios kokybės salono filtrai jūsų automobiliui BMW 5
E60 prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.

http://www.autodoc.lt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLafD1pgyBhK02Q_dfAefwRhqFMcs81O91
http://www.autodoc.lt/autodalys/oro_filtras_keleivio_vieta-10363/bmw/5er-reihe/5-e60?utm_source=pdf
http://www.autodoc.lt
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AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS BMW

SALONO FILTRAI BMW 5 E60

SALONO FILTRAI AUTOMOBILIAMS BMW SALONO FILTRAI AUTOMOBILIAMS BMW 5 E60

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.

http://www.autodoc.lt
http://www.autodoc.lt?utm_source=pdf
http://www.autodoc.lt?utm_source=pdf
http://www.autodoc.lt/dalys/bmw?utm_source=pdf
http://www.autodoc.lt/dalys/bmw?utm_source=pdf
http://www.autodoc.lt/autodalys/oro_filtras_keleivio_vieta-10363?utm_source=pdf
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http://www.autodoc.lt/autodalys/oro_filtras_keleivio_vieta-10363/bmw/5er-reihe/5-e60?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.lt/
https://plus.google.com/+AutodocLt/posts
https://twitter.com/autodoc_lt
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.lt
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