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A cserét a következő sorrendben végezze:

1.1

Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől,
amíg meg nem áll.

1.2 2

Az ablaktörlő lapátot a megfelelő szögben
szerelje fel az ablaktörlő karra.

3.1

Távolítsa el az ablaktörlő lapátot az ablaktörlő
karról.

3.2

Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje,
Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását
biztosítja.

Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő
lapátokat.

http://www.autodoc.hu
http://www.autodoc.hu
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4.1

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, illessze bele a
karon lévő horonyba.

4.2

4.3 4.4

5

Helyezze az ablaktörlő kart az üvegre. Biztosítsa,
hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában
szorosan illeszkedjen az üveghez.

Az AutoDoc javasolja:

A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos múvelet.

Reméljük, hogy hasznosnak
találta ezt az információt!

Videó útmutatók
Vaadake meie detailseid videoõpetusi Mazda 3 BK
parandamisest meie youtube kanalil. Vaadake videoõpetusi.

AutoDoc online
Mazda 3 BK ablaktörlő lapát a legjobb minőségben kaphatók
az AutoDoc oldalon. Tovább a weboldalra.

http://www.autodoc.hu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxiVu3tMjXkmgebx0_nawsAHTLqdCj6rK
http://www.autodoc.hu/jarmu-alkatreszek/toerloelapat_gumi-10233/mazda/3/3-bk?utm_source=pdf
http://www.autodoc.hu
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AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

MINŐSÉGI ALKATRÉSZEK MAZDA

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT MAZDA 3 BK

MAZDA ABLAKTÖRLŐ LAPÁT MAZDA 3 BK ABLAKTÖRLŐ LAPÁT

AUTODOC A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Jognyilatkozat:
A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek, amikor javítási vagy csere munkálatokat végez. Az AutoDoc nem
tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csere munkálat során, az adott tájékoztatás nem megfelelő felhasználásából, vagy félreértelmezéséből
eredő veszteségért, sérülésért, vagy tulajdonban keletkezett kárért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató
jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc
határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csere munkálatokat. Ne feledje: a gyenge
minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

http://www.autodoc.hu
http://www.autodoc.hu?utm_source=pdf
http://www.autodoc.hu?utm_source=pdf
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https://www.facebook.com/autodoc.hungary/
https://plus.google.com/+AutodocHu/posts
https://twitter.com/autodoc_hu
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.hu
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