Sikkerhet:
Riktig vedlikehold og service er
“Hver gang du jobber på bilen anbefaler vi at du følger følgende sikkerhetsregler:”
•
•
•
•
•
•

Ha alltid et førstehjelpsskrin tilgjengelig
Vær ekstra forsiktig ved arbeid rundt varme og skarpe gjenstander
Husk å følge bruksanvisninger til produsenten av alle produkter
Hvis du må heve bilen bruk alltid sikkerhetsbukker eller oppkjøringsramper
Ikke ha motoren i gang uten nok ventilasjon
Ikke røyk ved arbeid i nærheten av motoren

Hvis du har spørsmål om vedlikehold og reparasjon av din bil kan du kontakte din lokale BilXtra forhandler. “Gjør Det Selv”-serien fra BilXtra finner du også på www.bilxtra.no.
Denne “Gjør Det Selv”-brosjyren er laget i samarbeide med den landsdekkende verkstedkjeden Quick
Partner. www.quickpartner.no

Skifte av luftfilter
Gjør det selv

Innledning:

Slik går du frem:

Luftfilteret er en viktig del av bilens forbrenningssystem. Luftfilteret sørger for
ren luft til kjøretøyets innsugning. Hvis filteret tettes eller blir møkkete kan
dette føre til økt bensinforbruk og ujevn tomgang samt mer utslipp av
forurensende avgass.

1. Før du begynner:
Få tak i det rette luftfilteret til din bil. Din lokale BilXtra kan hjelpe deg
med dette. Samle alt nødvendig verktøy til arbeidet. La bilen kjøle seg
ned (eller vær forsiktig med å berøre varme deler)

Luftfilteret burde sjekkes hver sjette måned og skiftes i henhold til bilprodusentens anbefalinger. Hvis du er usikker, skift filteret hver 12 måned. Hvis
omgivelsene er forurenset med støv eller pollen bør man skifte oftere. Bytt
alltid filteret hvis det virker tett eller møkkete.

2. Fjerne det gamle filteret:
Ta opp panseret og forsikre deg om at det står festet sikkert. Lokaliser
luftfilteret. Fjern skruen som holder dekselet nede og/ eller ta av
klipsene rundt dekselet. Ta av lokket og plasser det ved bilen. Du trenger vanligvis ikke ta av luftslanger/-kanaler, men hvis dette er påkrevet
så husk å merke dem for lettere montering senere. Fjerne det gamle
filteret og kast det på en forsvarlig måte

Vanskelighetsgrad:
På en skala fra 1-6, hvor 1 er lettest
og 6 er vanskeligst: 1

3. Montering av nytt filter:
Rengjør luftfilterbeholderen for støv og skitt. Husk å ikke få noe inn i forgasseren. Slipp det nye filteret på plass og sett på lokket. Fest lokket
med skruen og/eller klipsene

Tips og råd:
Nødvendig verktøy og utstyr:

• Følg instruksjonene nøye. Les og vær sikker på at du forstår dem før
du begynner på jobben

Luftfilter, pipe- eller fastnøkkel, skrutrekker.
• Samle alt verktøyet på forhånd
• Gi deg god tid til jobben så du ikke får hastverk
• Husk at dette er generelle instruksjoner. For mer detaljerte instruksjoner
som omhandler din bil kan du konsultere din lokale BilXtra forhandler
eller kjøpe en Haynes reparasjonsbok for din bil
• Sikkerhet er viktig når du jobber med eller ved motorer/maskiner. Vær
oppmerksom på varme objekter, skarpe gjenstander eller farlige
kjemikalier
• Ikke velg løsninger/fremgangsmåter/verktøy som går på akkord med
din sikkerhet eller prestasjonen til din bil
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