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Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1

Nuimkite variklio gaubtą.

2

Atlaisvinkite tvirtinimo apkabą ir nuimkite oro
įsiurbimo žarną nuo filtro korpuso.

3.1

Atjunkite oro slėgio matuoklio laidus.

3.2 4

Išimkite oro filtro vamzdį.

Atlikite oro filtro apžiūrą bent 1 kartą per savaitę. Užsiteršęs
filtruojantis elementas sumažina oro tiekimą į cilindrus, dėl
ko sutrikdomas mišinio formavimas, mažėja variklio
galingumas ir didėja kuro sąnaudos.
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5

Atlaisvinkite tvirtinimus ir nuimkite oro filtro
dangtelį.

6.1

Išimkite oro filtrą ir į jo vietą įdėkite naują.

6.2

7

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

8

Apkaba pritvirtinkite oro įsiurbimo žarną prie filtro
korpuso.

AutoDoc rekomenduoja:

Nepraputinėkite filtro suspaustu oru.

Tikimės, kad ši informacija
buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos
Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas
apie jūsų Peugeot 407 remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė
Aukščiausios kokybės oro filtrai jūsų automobiliui Peugeot
407 prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.
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KOKYBIŠKOS AUTODALYS PEUGEOT
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ORO FILTRAI AUTOMOBILIAMS PEUGEOT ORO FILTRAI AUTOMOBILIAMS PEUGEOT 407

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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