
Schimbare: stergatoare parbriz din
faţă >> Skoda Octavia 1Z5 | Ghidul de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Etapele pot varia ușor în funcţie de construcţia mașinii.
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Important!

https://www.autodoc24.ro
https://www.facebook.com/autodoc.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCmeaBQzsyebAkn5dBoVct5Q
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/z259i6VDmw0
https://www.autodoc24.ro


Înlocuirea: stergatoare parbriz – Skoda Octavia 1Z5. Experţii
AUTODOC recomandă:

ÎNLOCUIŢI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Porniţi contactul. Setaţi din comutatorul de pe volan ștergătorul de parbriz în poziţia coborâtă.
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Înlocuiţi întotdeauna lamele ștergătoarelor din faţă sub formă de set.
Acest lucru va asigura o curăţare mai eficientă și uniformă a
parbrizului.

Nu confundaţi poziţiile (șofer-pasager) lamelor ștergătorului.

Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale
ștergătoarelor.

Vă rugăm să reţineţi: toate lucrările la automobilul - Skoda Octavia
1Z5 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

https://www.autodoc24.ro
https://www.autodoc24.ro


2

Opriţi contactul. Ștergătoarele, în modul de servisare, vor fi în poziţia ridicată.

3

Pregătiţi noile ștergătoare de parbriz.
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https://www.autodoc24.ro
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4

Trageţi braţul ștergătorului de pe suprafaţa geamului până la capăt.

5

Rotiţi lama ștergătorului la 90 de grade.
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https://www.autodoc24.ro
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6

Scoateţi lama de pe braţul ștergătorului.

Înlocuirea: stergatoare parbriz – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul
util:

7

Montaţi lama nouă și apăsaţi ușor braţul ștergătorului pe parbriz.
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Atunci când înlocuiţi lama ștergătorului, asiguraţi-vă ca braţul
sţergătorului nu lovește parbrizul.

https://www.autodoc24.ro
https://www.autodoc24.ro


Înlocuirea: stergatoare parbriz – Skoda Octavia 1Z5. Sfatul
util de la AUTODOC:

8

Porniţi contactul.

9

După instalare, verificaţi funcţionarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie

să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.
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Nu atingeţi marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea
acoperirii sale de grafit.

Asiguraţi-vă că banda de cauciuc a lamelei se potrivește perfect
geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

https://www.autodoc24.ro
https://www.autodoc24.ro


ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE V-A FOST
UTILĂ?

DA NU

DEVENIŢI MEMBRU AUTODOC CLUB!
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https://www.autodoc24.ro
https://club.autodoc24.ro/manuals/skoda/octavia?child_model=octavia-combi-1z5&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_front_wiper_blades_on_Skoda_Octavia_1Z5
https://club.autodoc24.ro/?child_model=octavia-combi-1z5&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_front_wiper_blades_on_Skoda_Octavia_1Z5&type=2&manual_id=8438
https://club.autodoc24.ro/manuals?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_front_wiper_blades_on_Skoda_Octavia_1Z5
https://www.autodoc24.ro


AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE
ONLINE

APLICAŢIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEŢI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAŢI COMOD

O SELECŢIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA
DUMNEAVOASTRĂ

WWW.AUTODOC24.RO 8–11

https://www.autodoc24.ro
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc24.ro?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro


CUMPĂRAŢI PIESE DE SCHIMB PENTRU SKODA

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ
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https://www.autodoc24.ro
https://www.autodoc24.ro/piese-auto/skoda?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro/piese-auto/skoda?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/lamela-stergator-10233?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/lamela-stergator-10233?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro


ALEGEŢI PIESE AUTO PENTRU SKODA OCTAVIA 1Z5

STERGATOARE PARBRIZ PENTRU SKODA: CUMPĂRAŢI ACUM
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https://www.autodoc24.ro
https://www.autodoc24.ro/piese-auto/skoda/octavia/octavia-combi-1z5?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro/piese-auto/skoda/octavia/octavia-combi-1z5?utm_source=pdf
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https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/lamela-stergator-10233/skoda?utm_source=pdf
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STERGATOARE PARBRIZ PENTRU SKODA OCTAVIA 1Z5: CELE MAI
BUNE PROMOŢII ȘI OFERTE

Documentul conţine numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuaţi acţiuni de reparaţie sau de înlocuire .Firma AutoDoc nu va fi
răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietăţii apărute în timpul procesului de reparaţie sau înlocuire din cauza unei
aplicări sau interpretări greșite a informaţiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguităţile din acest manual. Informaţiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu
pot înlocui instrucţiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma
AutoDoc recomandă cu tărie să aveţi grijă și să urmaţi instrucţiunile de siguranţă când efectuaţi o reparaţie sau o înlocuire. Amintiţi-vă: Utilizarea
pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranţa rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conţinutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv
duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.
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Act de renunţare / Disclaimer:

https://www.autodoc24.ro
https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/lamela-stergator-10233/skoda/octavia/octavia-combi-1z5?utm_source=pdf
https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/lamela-stergator-10233/skoda/octavia/octavia-combi-1z5?utm_source=pdf
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