
Πώς αντικαθιστούµε µπροστινά
µάκτρα υαλοκαθαριστήρων σε
RENAULT KANGOO I (KC)

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ

Η συγκεκριµένη διαδικασία αντικατάστασης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε: 
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει µικρές διαφορές ανάλογα µε το
σχεδιασµό του αυτοκινήτου.
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Σηµαντικό!

https://www.autodoc.gr
https://www.facebook.com/autodoc.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCepJQ9ZUfwEL8cN1igG99vw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/UwgSMJRUPjk
https://www.autodoc.gr


Το AUTODOC συνιστά:

ΚΆΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΌΛΟΥΘΗ
ΣΕΙΡΆ:

1

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Τραβήξτε το διακόπτη των
υαλοκαθαριστήρων σε καθοδική θέση.
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Πάντοτε να αντικαθιστάτε και τους δυο µπροστινούς
υαλοκαθαριστήρες ταυτόχρονα. Αυτό θα διασφαλίσει το
αποτελεσµατικό και οµοιόµορφο καθαρισµό του παρµπρίζ.

Μην µπερδέψετε τη λεπίδα του υαλοκαθαριστήρα της
πλευράς του οδηγού µε αυτήν της πλευράς του συνοδηγού.

Η διαδικασία αντικατάστασης και των δύο
υαλοκαθαριστήρων είναι πανοµοιότυπη.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν µε τον κινητήρα
σβηστό.

https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr


2

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης. Στη λειτουργία συντήρησης, οι
υαλοκαθαριστήρες θα βρίσκονται στην υψηλότερη θέση.

3

Προετοιµάστε τους καινούριους υαλοκαθαριστήρες παρµπρίζ.

4

Τραβήξτε το µπράτσο του υαλοκαθαριστήρα µακριά από το παρµπρίζ µέχρι να
σταµατήσει.
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https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr


5

Πιέστε το κλιπ. Αφαιρέστε το µάκτρο από το βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.

Το AUTODOC συνιστά:

6

Εγκαταστήστε το καινούριο µάκτρο του υαλοκαθαριστήρα και πιέστε µε προσοχή, το
βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα επάνω στο τζάµι.

WWW.AUTODOC.GR 4–11

Κατά την αντικατάσταση του µάκτρου του υαλοκαθαριστήρα,
προσέξτε να µη χτυπήσει ο ελαστικός βραχίονας του
υαλοκαθαριστήρα στο τζάµι.

https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr


Το AUTODOC συνιστά:

7

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.
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Μην αγγίζετε τη λεπίδα του υαλοκαθαριστήρα από την
λαστιχένια πλευρά για να αποφύγετε την καταστροφή της
επικάλυψης µε γραφίτη.

Σιγουρευτείτε ότι το λάστιχο ταιριάζει απόλυτα επάνω του σε
όλο του το µήκος.

https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr


8

Τραβήξτε το διακόπτη των υαλοκαθαριστήρων σε καθοδική θέση. Με τον τρόπο
αυτό, οι υαλοκαθαριστήρες του παρµπρίζ θα περάσουν από λειτουργία συντήρησης,

σε κατάσταση λειτουργίας.

9

Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Οι λεπίδες
δεν θα πρέπει να ακουµπούν µεταξύ τους ή να χτυπούν επάνω στα λάστιχα του
παρµπρίζ.
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https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr


ΣΑΣ ΦΆΝΗΚΑΝ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΜΑΣ
ΧΡΉΣΙΜΕΣ;

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ AUTODOC CLUB!
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https://www.autodoc.gr
https://club.autodoc.gr/manuals/renault/kangoo?child_model=kangoo-kc0-1&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_front_wiper_blades_on_RENAULT_KANGOO_I_KC
https://club.autodoc.gr/manuals/renault/kangoo?child_model=kangoo-kc0-1&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_front_wiper_blades_on_RENAULT_KANGOO_I_KC&type=2&manual_id=3382
https://club.autodoc.gr/manuals?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_front_wiper_blades_on_RENAULT_KANGOO_I_KC
https://www.autodoc.gr


AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ
ΑΠΊΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ, ΕΝΏ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΜΙΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΌ ΣΑΣ
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https://www.autodoc.gr
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.gr?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr


ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ RENAULT

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉΡΕΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΊΑ ΠΟΙΚΙΛΊΑ

WWW.AUTODOC.GR 9–11

https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr/antallaktika-aftokiniton/renault?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/antallaktika-aftokiniton/renault?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/maktro-katharistera-10233?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/maktro-katharistera-10233?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr


ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ RENAULT
KANGOO I (KC)

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉΡΕΣ ΓΙΑ RENAULT: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ
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https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr/antallaktika-aftokiniton/renault/kangoo/kangoo-kc0-1?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/antallaktika-aftokiniton/renault/kangoo/kangoo-kc0-1?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/maktro-katharistera-10233/renault?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/maktro-katharistera-10233/renault?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr


ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉΡΕΣΓΙΑ RENAULT KANGOO I (KC): ΟΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ

Το έγγραφο περιέχει µόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες µπορεί να σας είναι χρήσιµες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η
AutoDoc δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυµατισµούς, ζηµιές σε περιουσία, οι οποίες συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασµένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόµενων πληροφοριών.

H AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν
αντικαθιστούν τις συµβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

H AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασµένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισµού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AutoDoc συνιστά
θερµά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισµούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να
θυµάστε πως η χρήση χαµηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2018 – Όλα τα περιεχόµενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείµενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται
από τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της αντιγραφής, της δηµοσίευσης, της επιµέλειας
και της µετάφρασης, ανήκουν στην Autodoc GmbH.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

https://www.autodoc.gr
https://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/maktro-katharistera-10233/renault/kangoo/kangoo-kc0-1?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/maktro-katharistera-10233/renault/kangoo/kangoo-kc0-1?utm_source=pdf
https://www.autodoc.gr

