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Înlocuiți în următoarea ordine:

1

Amplasați autovehiculul deasupra unei gropi
pentru reparații sau ridicați-l cu ajutorul unui
dispozitiv de ridicare.

2

Slăbiți dopul de golire, care este amplasat pe
carcasa filtrului de ulei

3

Scurgeți uleiul uzat din carcasa filtrului de ulei

4.1

Înlocuiți inelele de etanșare ale dopului de golire,
care este amplasat pe carcasa filtrului de ulei

4.2 4.3
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5

Strângeți dopul de golire, care este amplasat pe
carcasa filtrului de ulei

6

Slăbiți capacul filtrului.

7.1

Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu
elementul de filtrare vechi.

7.2

8

Îndepărtați vechiul inel de etanșare al capacului
filtrului de ulei

9

Montați un nou inel de etanșare al capacului
filtrului de ulei
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10

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa
filtrului.

11.1

Înșurubați capacul.

11.2 12

Slăbiți dopul de scurgere de o jumătate de tură.

13

Plasați un recipient sub dopul de scurgere și
deșurubați-l complet.

14

Scurgeți uleiul uzat.
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15

Montați dopul de scurgere în locul său și
strângeți-l.

16.1

Umpleți motorul cu ulei prin gâtul de umplere.

16.2

16.3

AutoDoc recomandă:

Dacă uleiul uzat conține o cantitate mare de așchii metalice și
alte produse de uzură, acest lucru indică faptul că există
zgârieturi cauzate de frecare, de exemplu, pe lagărele
arborelui cotit și pe cele ale bielei. Pentru a evita consecințe
nedorite în timpul procesului de reparare, trebuie să curățați
canalele de ulei ale automobilului dvs. Ford Mondeo lll.

AutoDoc recomandă:

Adăugați o cantitate de ulei cu un sfert mai mică decât cea
specificată în documentația tehnică a automobilului. Așteptați
câteva minute, până când uleiul nu se scurge în baia de ulei.
Ulterior, verificați-i nivelul folosind joja de ulei. În cazul în care
nivelul este deasupra semnului de jos, porniți motorul
automobilului FORD MONDEO III pentru a garanta circulația
uleiului proaspăt. Lampa de avertizare privind nivelul uleiului
s-ar putea stinge cu o oarecare întârziere atunci când porniți
motorul pentru prima dată, din cauza necesității de a umple
elementul filtrant.
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17

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva
minute.

18

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea
motorului, folosind o jojă de ulei, și adăugați ulei,
dacă este necesar.

AutoDoc recomandă:

Verificați etanșarea dopului de scurgere și a garniturii filtrului
de ulei, făcând un test drive. Dacă este necesar, strângeți
bine ambele componente.

Sperăm că aceste informații s-
au demonstrat utile!

Tutoriale video
Priviți tutorialele video detaliate despre repararea
automobilului dvs. FORD MONDEO III pe canalul nostru
youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online
Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile filtre ulei pentru
automobilul dvs. FORD MONDEO III de cea mai înaltă
calitate. Spre site.
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AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE FORD

FILTRE ULEI FORD MONDEO III

FILTRE ULEI PENTRU FORD FILTRE ULEI PENTRU FORD MONDEO III

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE:

Despre responsabilitate
Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este
responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau
interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu
scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență
să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă
calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.
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