
 Πώς αντικαθιστούμε
μπουζί σε Opel Corsa C

www.autodoc.gr 1–4

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη
σειρά:

1

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του
πολλαπλασιαστή.

2

Αποσυνδέστε από το ρεύμα τον
πολλαπλασιαστή

3.1

Ξεβιδώστε το καπάκι του πολλαπλασιαστή

3.2 4

Τραβήξτε τον πολλαπλασιαστή, μόνον
οριζόντια

Ξεβιδώστε τα μπουζί στο Opel Corsa C αυτοκίνητό σας,
μόνο με κρύο κινητήρα. Όταν αφαιρείτε τα μπουζί με
ζεστό κινητήρα, μπορεί να κάνετε ζημιά στις βόλτες στα
σημεία τοποθέτησης των μπουζί στην κυλινδροκεφαλή,
η οποία είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ κράμα
μετάλλου.

Σβήστε τον κινητήρα πριν αρχίσετε τη συντήρηση του
Opel Corsa C σας

Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να
αντικαταστήσετε τα μπουζί.

http://www.autodoc.gr
http://www.autodoc.gr
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5

Βγάλτε τα μπουζί με ένα μπουζόκλειδο και
ακουμπήστε τα σε μια επιφάνεια με τη σειρά
εγκατάστασης στον κινητήρα.

6

Βιδώστε νέα μπουζί και σφίξτε τα.

Μην σφίγγετε τα μπουζί με υπερβολική δύναμη.
Η υπερβολική δύναμη μπορεί να βλάψει τα
μπουζί.

7

Εισάγετε τον πολλαπλασιαστή ίσια κάτω.

Το AutoDoc συνιστά:

Κατά την αποσύνδεση του πολλαπλασιαστή από το Opel
Corsa C, πρέπει να τον τραβήξετε προς τα πάνω για να
αποφύγετε την ζημιά των συνδέσεων.

Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με μπουζόκλειδο. Αν
την ώρα που το χρησιμοποιείται γύρει λοξά μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα.

Μην σφίγγετε τα μπουζί με πολύ δύναμη. Αν ξεπεράσετε
τη ροπή σύσφιξης μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο
σπείρωμα.

Το AutoDoc συνιστά:

Σιγουρευτείτε ότι η βίδα και τα ηλεκτρόδια των μπουζί
είναι καθαρά και στεγνά.

Καθαρίστε τα θέσεις εφόσον καλύπτονται από αιθάλη.

http://www.autodoc.gr
http://www.autodoc.gr
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8

Σφίξτε τον πολλαπλασιαστή.

9

Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στον
πολλαπλασιαστή.

10

Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι του
πολλαπλασιαστή.

Ελπίζουμε ότι οι
πληροφορίες αυτές ήταν
χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες
Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας
σχετικά με την επισκευή του Opel Corsa C σας, στο κανάλι
μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online
Μπουζί της υψηλότερης ποιότητας για το Opel Corsa C
σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην
ιστοσελίδα.

http://www.autodoc.gr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-QaF3GHaC0ARMPBcxOhJv5_2CZsZbYa
http://www.autodoc.gr/exartimata-aftokiniton/mpoyzi-10251/opel/corsa/corsa-c-f08-f68?utm_source=pdf
http://www.autodoc.gr
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AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

MΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ OPEL

ΜΠΟΥΖΊ OPEL CORSA C

ΜΠΟΥΖΊ ΓΙΑ OPEL ΜΠΟΥΖΊ ΓΙΑ OPEL CORSA C

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ

Αποποίηση
Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή
αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της
επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς
και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc
συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να
θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

http://www.autodoc.gr
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https://www.facebook.com/autodoc.gr/
https://plus.google.com/+AutodocGr/posts
https://twitter.com/autodoc_gr
https://www.youtube.com/channel/UCepJQ9ZUfwEL8cN1igG99vw
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
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