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Înlocuiți în următoarea ordine:

1

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața
geamului până la capăt.

2

Apăsați de pe știftul de blocare, glisați lamela în
jos și demontați-o de pe braț.

3.1

Instalați noua lamelă, astfel încât canelura sa să
intre în punctul de fixare de pe braț.

3.2 3.3

Înlocuiți întotdeauna în pereche lamele ștergătoarelor din
față ale automobilului dvs.Volkswagen Golf III. Acest lucru
va asigura o curățare mai eficientă și uniformă a parbrizului.

Nu confundați pozițiile (șofer-pasager) lamelor
ștergătorului.
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4

Sprijiniți din nou brațul ștergătorului pe parbriz.
Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamelei se
potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime
a acestuia. Dacă este necesar, îndoiți cu atenție
brațul.

AutoDoc recomandă:

Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita
deteriorarea acoperirii sale de grafit.

AutoDoc recomandă:

Dacă lamele ștergătoarelor automobilului dvs. Volkswagen
Golf III tind să vibreze, reglați unghiurile de înclinare ale
respectivelor brațe.

Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale
ștergătoarelor.

Sperăm că aceste informații s-
au demonstrat utile!

Tutoriale video
Priviți tutorialele video detaliate despre repararea
automobilului dvs. Volkswagen Golf III pe canalul nostru
youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online
Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile lame ștergătoare pentru
automobilul dvs. Volkswagen Golf 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 VOLKSWAGEN

LAME ȘTERGĂTOARE VOLKSWAGEN GOLF III

LAME ȘTERGĂTOARE PENTRU VOLKSWAGEN LAME ȘTERGĂTOARE PENTRU VOLKSWAGEN GOLF 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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