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Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

1

Kiristä seisontajarrun vaijeri

2

Aseta kiilapalikat taka pyörien alle.

3

Löysää pyöränpultteja auton ollessa maassa

4

Nosta auton keula ylös ja tue se.

5

Irroita etu pyörät

Vaihda jarrulevyt Mazda 3 BK autoon aina pareittain akselia
kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen
tasaisuus saadaan varmistettua.

http://www.autodoc.fi
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6.1

Irroita jarrusatulan kiinnikkeet

6.2

7

Irroita jarrusatula

8

Ruuvaa jarrulevyn pultit auki ja irroita se

AutoDoc suosittelee:

Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon
avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän
paineenlaskun välttämiseksi

Älä paina jarrupoljinta jarrupalojen irroittamisen jälkeen. Tämä
saa aikaan männän irti lähtemisen sylinteristä, joka johtaa
jarruneste vuotoon, ja järjestelmän paineen menetykseen

AutoDoc suosittelee:

Puhdista pyörännapa ja lisää korkeita lämpötiloja kestävää
rasvaa levyn asennuspinnalle

http://www.autodoc.fi
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9

Asenna uusi jarrulevy pyörännapaan ja kiristä
ruuvit

10

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se

11

Asenna pyörä

12

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin

AutoDoc suosittelee:

Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä
tarvittaessa

Toivomme että tästä tiedosta
oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita
Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une Mazda
3 BK sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc netissä
Laadukkaimmat jarrulevyt sinun Mazda 3 BK autollesi
saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

http://www.autodoc.fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_UCA2IS4kcRLue2Qj76uNWjiJ59kBNQ
http://www.autodoc.fi/autonosat/jarrulevy-10132/mazda/3/3-bk?utm_source=pdf
http://www.autodoc.fi
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA MAZDA

JARRULEVYT MAZDA 3 BK

JARRULEVYT MAZDA JARRULEVYT MAZDA 3 BK

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA

Vastuuvapaus:
Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta
tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä
se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen
ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää
tieturvallisuutta.
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https://www.facebook.com/autodoc.fi/
https://plus.google.com/+AutodocFi/posts
https://twitter.com/autodoc_fi
https://www.youtube.com/channel/UCZjwyyEKIFWIp16gXTKEXcw
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.fi
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