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Wymianę należy przeprowadzać w tej
kolejności:

1

Otwórz maskę

2

Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra
kabinowego.

3

Rozłącz zaczepy mocujące pokrywę filtra.

4

Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr
kabinowy

5.1

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół
roku, na początku wiosny i jesieni.

Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane
do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez
producenta.

Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza
samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr
kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi
technicznej.
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5.2 6

Uważnie oczyszcz powierzchnię obudowy i
pokrywy filtra kabinowego.

7.1

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.

7.2

7.3

AutoDoc poleca:

Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na
filtrze.

Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony
poprawnie. On nie musi być przechylony.
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8.1

Zamknij pokrywę obudowy filtra kabinowego i
przymocuj elementy mocujące.

8.2

9

Dokręć śruby mocujące pokrywę filtra
kabinowego.

10

Zamknij maskę

Mamy nadzieję, że ta
informacja była przydatna!

Poradniki wideo
Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu
wideo o naprawie swojego BMW 5 E60 na naszym kanale
YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online
Najwyższej jakości filtry kabinowe do Twojego samochodu
BMW 5 E60 są dostępne na AutoDoc. Przejdź do strony
internetowej.

http://www.autodoc.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLND323dR8mp2OkmKPKm8RDnulILd_tohs
http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_powietrza_kabinowy-10363/bmw/5er-reihe/5-e60?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl
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AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI BMW

FILTRY KABINOWE BMW 5 E60

FILTRY KABINOWE DLA BMW FILTRY KABINOWE DLA BMW 5 E60

AUTODOC W SIECIACH SPOŁECZNYCH

O odpowiedzialności:
Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą być Tobie przydatne podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części.
AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia mienia powstałe podczas procesu naprawy lub wymiany z
powodu nieprawidłowego użytkowania lub niepoprawnej interpretacji dostarczonych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy i niewiadome w tym przewodniku. Zawarte informacje są wyłącznie przeznaczone do
celów informacyjnych i nie mogą one zastąpić porady zasięgniętej od specjalistów.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niebezpieczne korzystania ze sprzętu, narzędzi i części samochodowych. AutoDoc zaleca
bycie ostrożnym i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany. Pamiętaj: używanie części
samochodowych niskiej jakości nie gwarantuje Tobie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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https://www.facebook.com/autodoc.poland/
https://plus.google.com/+AutodocPl/posts
https://twitter.com/autodoc_pl
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
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