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Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Fjern tennspolens beskyttelseshette.

2

Koble strømmen fra tennspolen

3.1

Skru løs tennspolebraketten

3.2 4

Trekk bare tennspolen oppover

Skru bare løs tennpluggene i din Opel Corsa C bil når
motoren er kald. Dersom du fjerner tennpluggene på en
varm motor, kan du skade gjengene i
tennmonteringshullene i topplokket som er laget av lett
metallegering.

Slå av tenningen før utførelse av service på Opel Corsa C

Bruk en momentnøkkel for å skifte tennplugger.
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5

Fjern tennpluggene med en tennpluggnøkkel og
plasser dem på en arbeidsflate i den rekkefølgen
de skal installeres i motoren.

6

Skru på nye tennplugger og stram dem.

Ikke stram tennplugger med stor kraft.
Overdreven dreiing kan skade pluggen.

7

Installer tennspolen rett ned.

AutoDoc anbefaler:

Ved demontering av tennspolen på Opel Corsa C må du
flytte delen oppover for å forhindre skade på kontaktene.

Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel.
Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på
gjengeforbindelsen.

Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av
tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.

AutoDoc anbefaler:

Pass på at den gjengede delen på tennpluggen og
elektrodene er rene og tørre.

Rengjør setene dersom de er dekket med sot.

http://www.autodoc.co.no
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8

Stram tennspolens feste.

9

Koble strømforsyningen til tennspolen.

10

Installer tennspolens beskyttelseshette.

Vi håper at denne
informasjonen har vært nyttig
for deg!

Opplæringsvideoer
Se våre detaljerte videoguider om din Opel Corsa C
reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett
Høyeste kvalitet tennplugger til din Opel Corsa C er
tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

http://www.autodoc.co.no
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoAkzxvw_S9l9xOAkeTjY8eAPMiR3Zuwk
http://www.autodoc.co.no/reservedeler/tennplugg-10251/opel/corsa/corsa-c-f08-f68?utm_source=pdf
http://www.autodoc.co.no
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AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER OPEL

TENNPLUGGER OPEL CORSA C

TENNPLUGGER TIL OPEL TENNPLUGGER TIL OPEL CORSA C

AUTODOC I SOSIALE MEDIER

Forklaring:
Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc
skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk
eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan
ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig
og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av
trafikksikkerhet.
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