
Kuidas vahetada salongiõhu diltrit
autol Toyota Auris E15

VIDEOÕPETUS

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_), TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8
Hybrid (ZWE186_), TOYOTA AURIS Estate (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_),
TOYOTA PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_), TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8
Hybrid (ZVW40W, ZVW41W)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

WWW.AUTODOC.EE 1–12

Oluline!

https://www.autodoc.ee
https://www.facebook.com/autodoc.ee/
https://www.youtube.com/channel/UC_1LpLe29dhix4hE_7n52XQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/H85tBqHp9qs
https://www.autodoc.ee


AUTODOC soovitab:

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Ava kindalaegas
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Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes,
varakevadel ja sügishooajal.

Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja
nõudeid.

Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne
plaanitud hooldust.

Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee


2

Kinnitage stopper (pael) kindlalaeka kaanega.

3

Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas
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https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee


4

Eemaldage salongifilter

AUTODOC soovitab:

5

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.
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Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi
õhupuhastust.

https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee


AUTODOC soovitab:

6

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest

kohale kinnitumisest.

7

Tõstke kergelt õhufiltri korpuse kaant.
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Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda
viltuselt.

Järgige filtri õhuvoolu nooli.

https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee


8

Sulgege kindalaegas.

9

Lülitage süüde sisse.

10

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

11

Lülitage süüde välja.
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https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee


KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!
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https://www.autodoc.ee
https://club.autodoc.ee/manuals/toyota/auris?child_model=auris-nre15-zze15-ade15-zre15-nde15&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_Toyota_Auris_E15
https://club.autodoc.ee/manuals/toyota/auris?child_model=auris-nre15-zze15-ade15-zre15-nde15&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_Toyota_Auris_E15&type=2&manual_id=7202
https://club.autodoc.ee/manuals?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_Toyota_Auris_E15
https://www.autodoc.ee


AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED
AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE
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https://www.autodoc.ee
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.ee?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee


OSTKE TOYOTA VARUOSASID

SALONGIÕHU FILTRID : LAI VALIK.
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https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee/varuosad/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/varuosad/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/salongifilter-10363?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/salongifilter-10363?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee


VALIGE TOYOTA AURIS E15 JAOKS VARUOSASID

SALONGIÕHU FILTRID AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD.
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https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee/varuosad/toyota/auris/auris-nre15-zze15-ade15-zre15-nde15?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/varuosad/toyota/auris/auris-nre15-zze15-ade15-zre15-nde15?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/salongifilter-10363/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/salongifilter-10363/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee


SALONGIÕHU FILTRID AUTOLE TOYOTA AURIS E15: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED.

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes
kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud
informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei
asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja
järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei
taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas
paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.

WWW.AUTODOC.EE 11–11

Vastutuse välistamine:

https://www.autodoc.ee
https://www.autodoc.ee/auto-osad/salongifilter-10363/toyota/auris/auris-nre15-zze15-ade15-zre15-nde15?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee/auto-osad/salongifilter-10363/toyota/auris/auris-nre15-zze15-ade15-zre15-nde15?utm_source=pdf
https://www.autodoc.ee

