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Genomför utbytet i följande ordning:

1

Avlägsna motorhuven

2.1

Koppla loss högspänningskablarna från
tändstiften.

2.2

3.1

Avlägsna tändstiften med hjälp av en
tändstiftsnyckel och lägg dem på en arbetsyta för
att kunna installera i motorn.

3.2

Använd en momentnyckel för att byta ut tändstiften.

http://www.autodoc.se
http://www.autodoc.se
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4

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften.

5

Koppla tillbaka högspänningskablarna till
tändstiften.

6

Installera motorkåpan och säkra den.

AutoDoc rekommenderar:

Skruva bara loss tändstiften i din Ford Mondeo lll bil när
motorn är kall. Om du gör detta när motorn är varm så
riskerar du att skada tändstiftens gångjärn som sitter på
cylinderhuvudet då det består av lättmetall som material.

AutoDoc rekommenderar:

Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte
skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan
du skada gängorna.

Vi hoppas att du fick nytta av
informationen!

Videoguider
Se våra detaljerade filmer på hur du lagar din FORD
MONDEO III. Se filmguider.

AutoDoc online
Högsta kvalitativa tändstift till din FORD MONDEO III bill finns
nu hos AutoDoc. Gå till webbsidan.

http://www.autodoc.se
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7yAgmRlz9nPer9HvvnH0Zuc9jqpgT5up
http://www.autodoc.se/reservdelar/tandstift-10251/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
http://www.autodoc.se
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AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

FÖRSTKLASSIGA BILDELAR FORD

TÄNDSTIFT FORD MONDEO III

TÄNDSTIFT TILL FORD TÄNDSTIFT TILL FORD MONDEO III

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.

http://www.autodoc.se
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https://www.facebook.com/autodoc.se/
https://plus.google.com/+AutodocSe/posts
https://twitter.com/autodoc_se
https://www.youtube.com/channel/UCRSk5AHr3-Ug9dcsthUUrhQ
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.se
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