
Jak wymienić świecę
zapłonową w
FORD MONDEO III
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Wymianę należy przeprowadzać w tej
kolejności:

1

Zdejmij pokrywę silnika.

2.1

Odłącz przewody wysokiego napięcia od świec
zapłonowych.

2.2

3.1

Odkręć świecy za pomocą klucza do świec i
rozłóż je na powierzchni roboczej w kolejności
instalowania w silniku.

3.2

Użyj klucza dynamometrycznego do wymiany świec
zapłonowych.
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4

Wkręć nowe świecy i zaciągnij je.

5

Podłącz przewody wysokiego napięcia od świec
zapłonowych.

6

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

AutoDoc poleca:

Okręcaj świecy zapłonowe w swoim samochodzie Ford
Mondeo lll tylko, kiedy silnik zostanie chłodzony. Przy
zdjęciu świec z gorącego silnika, można uszkodzić gwint w
miejscach zainstalowania na głowicy bloka cylindrów, która
jest wykonana ze stopu metali.

AutoDoc poleca:

Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec
zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować
uszkodzenie połączenia gwintowego.

Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie
momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe
połączenie.

Mamy nadzieję, że ta
informacja była przydatna!

Poradniki wideo
Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu
wideo o naprawie swojego FORD MONDEO III na naszym
kanale YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online
Najwyższej jakości swiece zapłonowe do Twojego
samochodu FORD MONDEO III są dostępne na AutoDoc.
Przejdź do strony internetowej.

http://www.autodoc.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLND323dR8mp1plvFGKk4kJHfKN7v25y3j
http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/zwieca_zaplonowa-10251/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
http://www.autodoc.pl
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AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI FORD

ŚWIECE ZAPŁONOWE FORD MONDEO III

ŚWIECE ZAPŁONOWE DLA FORD ŚWIECE ZAPŁONOWE DLA FORD MONDEO III

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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