
Kuinka vaihtaa raitisilmasuodatin
Toyota RAV4 II-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa: 
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20), TOYOTA RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ACA30_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.
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Tärkeää!

https://www.autodoc.fi
https://www.facebook.com/autodoc.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCZjwyyEKIFWIp16gXTKEXcw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/OhdaCcbdHR4
https://www.autodoc.fi


Vaihto: raitisilmasuodatin – Toyota RAV4 II. AUTODOCin
vinkki:

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – TOYOTA RAV4 II.
SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa hanskalokero.

2

Paina kiinnikkeitä.
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Vaihda sisäilmansuodatin vähintää kuuden kuukauden välein,
alkukeväällä ja syksyllä.

Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja
vaatimuksia.

Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin
ennen normaalia vaihtoajankohtaa.

Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi


3

Irroita sisäilmansuodattimen kotelo.

AUTODOC suosittelee:

5

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.
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Vaihto: raitisilmasuodatin – Toyota RAV4 II. Älä käytä liikaa voimaa,
jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi


Vaihto: raitisilmasuodatin – Toyota RAV4 II. AUTODOC
suosittelee:

6

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti

koteloon.

Vaihto: raitisilmasuodatin – Toyota RAV4 II. Vinkki:
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Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa
auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei
ole vinossa

Käytä vain laadukkaita suodattimia.

https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi


7

Asenna sisäilmansuodattimen kotelo paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta

tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

Vaihto: raitisilmasuodatin – Toyota RAV4 II. AUTODOCin
asiantuntijat suosittelevat:

8

Sulje hansikaslokero.
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Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia
nuolia.

https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi


9

Käynnistä sytytys.

10

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta sytytys.
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https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi


OLIKO NÄISTÄ OHJEISTA APUA?

KYLLÄ EI

RYHDY AUTODOC CLUBIN JÄSENEKSI!

WWW.AUTODOC.FI 7–11

https://www.autodoc.fi
https://club.autodoc.fi/manuals/toyota/rav4?child_model=rav-4-ii-cla2-xa2-zca2-aca2&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_TOYOTA_RAV_4_II
https://club.autodoc.fi/manuals/toyota/rav4?child_model=rav-4-ii-cla2-xa2-zca2-aca2&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_TOYOTA_RAV_4_II&type=2&manual_id=2526
https://club.autodoc.fi/manuals?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_TOYOTA_RAV_4_II
https://www.autodoc.fi


AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI
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https://www.autodoc.fi
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.fi?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi


OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA
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https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi/varaosat/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/varaosat/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/autonosat/raitisilmasuodatin-10363?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/autonosat/raitisilmasuodatin-10363?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi


VALITSE AUTONOSAT TOYOTA RAV4 II -MALLIIN

RAITISILMASUODATIN TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT
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https://www.autodoc.fi
https://www.autodoc.fi/varaosat/toyota/rav-4/rav-4-ii-cla2-xa2-zca2-aca2?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/varaosat/toyota/rav-4/rav-4-ii-cla2-xa2-zca2-aca2?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/autonosat/raitisilmasuodatin-10363/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/autonosat/raitisilmasuodatin-10363/toyota?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi


RAITISILMASUODATIN TOYOTA RAV4 II -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden
yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä
omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa
eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2018 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. Autodoc GmbH
pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.
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Vastuuvapaus:

https://www.autodoc.fi
http://www.autodoc.fi/autonosat/raitisilmasuodatin-10363/toyota/rav-4/rav-4-ii-cla2-xa2-zca2-aca2?utm_source=pdf
http://www.autodoc.fi/autonosat/raitisilmasuodatin-10363/toyota/rav-4/rav-4-ii-cla2-xa2-zca2-aca2?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi

