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Извършете замяната в следната
последоватленост:

1

Отдалечете чистачката от повърхността на
стъклото до упор

2

Поставете чистачката под прав ъгъл, спрямо
рамото

3

Натиснете щифта, претиснете чистачката
надолу и я отделете от рамото

4.1

Поставете новата чистачка така, че да влезе
в жлеба на рамото
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4.2

5

Спуснете чистачката към стъклото. Убедете
се, че гуменото перо приляга към стъклото по
цялата си дължина. При необходимост,
внимателно огънете рамото.

AutoDoc препоръчва:

Не хващайте чистачката за работната част на перото, за
да не повредите графитния слой.

Надяваме се, че тази
информация Ви е била
полезна!

Видео-упътвания
Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта
на Вашия Opel Corsa B на нашия канал в YouTube.
Гледай видео-упътванията.

AutoDoc онлайн
Най-качествените пера за стъклочистачки за Вашия
автомобил Opel Corsa B са достъпни на AutoDoc.
Отидете в сайта.
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AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ OPEL

ПЕРА ЗА СТЪКЛОЧИСТАЧКИ OPEL CORSA B

ПЕРА ЗА СТЪКЛОЧИСТАЧКИ ЗА OPEL ПЕРА ЗА СТЪКЛОЧИСТАЧКИ ЗА OPEL CORSA B

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

За отговорността
Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи.
AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните
дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има
изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части.
AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е
ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.
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