
Så byter du kupefilter på
BMW 5 E60

www.autodoc.se 1–4

Genomför utbytet i följande ordning:

1

Öppna motorhuven.

2

Skruva loss fästbultarna från kupefilterhöljet.

3

Skjut filterhöljets klipp åt sidan.

4

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock

5.1

Avlägsna filterdelen från filterhuset

Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt
under våren och under hösten.

Följ alltid rekommendationerna och kraven som
bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte
bildelen.

Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du
byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
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5.2 6

Rengör försiktigt kupefilterhusets insida och
hölje.

7.1

Installera den nya filterdelen i filterhuset

7.2

7.3

AutoDoc rekommenderar:

Följ luftflödespilens riktning på filtret.

Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får
aldrig sitta skevt.
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8.1

Stäng kupefilterhuset och dra åt fästelementen.

8.2

9

Skruva tillbaka fästbultarna på kupéfilterhöljet.

10

Stäng motorhuven.

Vi hoppas att du fick nytta av
informationen!

Videoguider
Se våra detaljerade filmer på hur du lagar din BMW 5 E60. Se
filmguider.

AutoDoc online
Högsta kvalitativa kupéfilter till din BMW 5 E60 bill finns nu
hos AutoDoc. Gå till webbsidan.

http://www.autodoc.se
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7yAgmRlz9nOYfotYo3dBvTSW3U6G8-P1
http://www.autodoc.se/reservdelar/kupeluftfilter-10363/bmw/5er-reihe/5-e60?utm_source=pdf
http://www.autodoc.se
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FÖRSTKLASSIGA BILDELAR BMW

KUPÉFILTER BMW 5 E60

KUPÉFILTER TILL BMW KUPÉFILTER TILL BMW 5 E60

AUTODOC I SOCIALA MEDIER

Friskrivningsklausul:
Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ska ej hållas
ansvarig för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig
användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Den försedda informationen är endast försedd med
informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för felaktiga eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar
starkt att du alltid är försiktig och observerar säjerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar
garanterar aldrig dig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.
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