
Jak wymienić filtr paliwa w
Ford Fiesta V

www.autodoc.pl 1–3

Wymianę należy przeprowadzać w tej
kolejności:

1

Podnieś samochód i ustaw go na podporach.

2.1

Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa.

2.2

3

Wyjmij filtr paliwa.

4

Zainstaluj nowy filtr paliwa

AutoDoc poleca:

Rura podania paliwa znajduej się pod ciśnieniem! Zanim
odkrywać połączenia przewodów, należy pokryć je grubą
szmatą. Potem należy zmniejszać ciśnienie przez ostrożne
odłączenie przewodu. Posługiwuj się okularami ochronnymi.

http://www.autodoc.pl
http://www.autodoc.pl
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5.1

Podłącz przewody doprowadzające paliwo do
nowego filtra paliwa.

5.2 6

Obniż samochód.

AutoDoc poleca:

Pamiętaj, ważne jest nie pomylić miejsca wyjścia i wejścia.
Strzałki na filtrze wskazują kierunek potoku paliwa.

Mamy nadzieję, że ta
informacja była przydatna!

Poradniki wideo
Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu
wideo o naprawie swojego Ford Fiesta V na naszym kanale
YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online
Najwyższej jakości filtry paliwa do Twojego samochodu Ford
Fiesta V są dostępne na AutoDoc. Przejdź do strony
internetowej.

http://www.autodoc.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLND323dR8mp0li-RWY13rnyG7RX_amcf7
http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_paliwa-10361/ford/fiesta/fiesta-v-jh-jd?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl
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AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI FORD

FILTRY PALIWA FORD FIESTA V

FILTRY PALIWA DLA FORD FILTRY PALIWA DLA FORD FIESTA V

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.

http://www.autodoc.pl
http://www.autodoc.pl?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl/autoczesci/ford?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl/autoczesci/ford?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_paliwa-10361?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_paliwa-10361?utm_source=pdf
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http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_paliwa-10361/ford?utm_source=pdf
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http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_paliwa-10361/ford/fiesta/fiesta-v-jh-jd?utm_source=pdf
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/
http://www.autodoc.pl
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