Ako vymeniť palivový filter
na Nissan Micra K11

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:
1
Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z
paliva sú jedovaté.

Otvorte kapotu
2.1

2.2

Odpojte prívodné palivové hadičky od
palivového filtra.
3

AutoDoc odporúča:
Prívodové palivové hadičky sú pod tlakom! Pred otvorením
spojov hadičiek ich prekryte hrubou látkou. Potom znížte tlak
opatrným odpojením hadičky. Na rukách majte ochranné
rukavice.

Odstráňte palivový filter.

www.autodoc.sk
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4

Nainštalujte nový palivový filter.

5.2

5.1

Pripojte prívodné palivové hadičky k novému
palivovému filtru.

6

Zatvorte kapotu

AutoDoc odporúča:
Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra.
Šípky znázorňujú smer toku paliva.
Pred začatím sa uistite, že celý palivový systém je vypustený,
aby sa zamedzilo vniknutiu vzduchu.

Video návody
Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta
Nissan Micra K11 na našom youtube kanáli. Pozrieť si video
návody.

AutoDoc online

Dúfame, že táto informácia
bola pre vás užitočná!
www.autodoc.sk

Palivové filtre najvyššej kvality pre vaše auto Nissan Micra K11
sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.
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AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE
LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY

NISSAN

PALIVOVÉ FILTRE

NISSAN MICRA K11

PALIVOVÉ FILTRE PRE NISSAN

PALIVOVÉ FILTRE PRE NISSAN MICRA K11

Vyhlásenie:
Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene
niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou
dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.
AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba
informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.
AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča
byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality
nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH
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