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Înlocuiți în următoarea ordine:

1

Îndepărtați capacul motorului

2

Slăbiți scoaba și îndepărtați furtunul de aspirare
din carcasa filtrului.

3.1

Decuplați cablajul debitmetrului de aer.

3.2 4

Îndepărtați racordul filtrului de aer

Verificați starea filtrului de aer cel puțin o dată pe
săptămână. Elementul de filtrare înfundat reduce fluxul de
aer spre cilindri, cu agravarea consecventă a amestecului,
reducerea puterii motorului și creșterea consumului de
combustibil.
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5

Slăbiți și scoateți capacul filtrului de aer.

6.1

Scoateți filtrul de aer și înlocuiți-l cu unul nou.

6.2

7

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

8

Atașați furtunul de aer la carcasa filtrului prin
intermediul unei scoabe.

AutoDoc recomandă:

Nu suflați în filtru cu aer comprimat.

Sperăm că aceste informații s-
au demonstrat utile!

Tutoriale video
Priviți tutorialele video detaliate despre repararea
automobilului dvs. Peugeot 407 pe canalul nostru youtube.
Priviți tutorialele video.

AutoDoc online
Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile filtre aer pentru
automobilul dvs. Peugeot 407 de cea mai înaltă calitate. Spre
site.
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AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE PEUGEOT

FILTRE AER PEUGEOT 407

FILTRE AER PENTRU PEUGEOT FILTRE AER PENTRU PEUGEOT 407

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

