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Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2.1

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

2.2

3

Išimkite kuro filtrą.

Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama.
Kuro garai yra nuodingi.

AutoDoc rekomenduoja:

Kuro tiekimo žarnos yra veikiamos slėgio! Prieš atjungdami
žarnos susijungimą, uždenkite jį storu skuduru. Tada
sumažinkite slėgį, atsargiai atjungdami žarną. Naudokite
apsauginius akinius.
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4

Sumontuokite naują kuro filtrą.

5.1

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuri filtro.

5.2 6

Uždarykite variklio dangtį.

AutoDoc rekomenduoja:

Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės
ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.

Prieš pradėdami judėjimą, būtinai nuorinkite kuro sistemą,
kad išvengtumėte oro įsiskverbimo į ją.

Tikimės, kad ši informacija
buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos
Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas
apie jūsų Nissan Micra K11 remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė
Aukščiausios kokybės kuro filtrai jūsų automobiliui Nissan
Micra K11 prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.
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AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS NISSAN

KURO FILTRAI NISSAN MICRA K11

KURO FILTRAI AUTOMOBILIAMS NISSAN KURO FILTRAI AUTOMOBILIAMS NISSAN MICRA K11

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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