
Kā nomainīt salona gaisa filtru
automašīnā Peugeot 206 CC (2D)

VIDEO PAMĀCĪBA

Šis maiņas algoritms ir piemērots: 
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206
Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206
Hatchback (2A/C) 1.6 Flex, PEUGEOT 206 Saloon 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW
(2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 Flex,
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG, PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.
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Uzmanību

https://www.autodoc.lv
https://www.facebook.com/autodoc.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/XwJi31lrJh0
https://www.autodoc.lv


AUTODOC iesaka:

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
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Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā
pavasarī un rudens gadalaikā.

Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām,
kuras noteicis ražotājs.

Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru
pirms plānotās apkopes.

Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

https://www.autodoc.lv
https://www.autodoc.lv


3

Izņemiet salona filtrus.

AUTODOC iesaka:

4

Uzstādiet salona filtrus.
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Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības
kvalitāti mašīnas salonā.

https://www.autodoc.lv
https://www.autodoc.lv


AUTODOC iesaka:

5

Noņemiet aizsargvāku.

6

Aizveriet dzinēja pārsegu.
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Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.

Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.

Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

https://www.autodoc.lv
https://www.autodoc.lv


VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA
NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!
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https://www.autodoc.lv
https://club.autodoc.lv/manuals/peugeot/206?child_model=206-cc-2d&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_Peugeot_206_CC_2D
https://club.autodoc.lv/manuals/peugeot/206?child_model=206-cc-2d&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_Peugeot_206_CC_2D&type=2&manual_id=3842
https://club.autodoc.lv/manuals?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_a_cabin_air_filter_on_Peugeot_206_CC_2D
https://www.autodoc.lv


AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS
PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI
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https://www.autodoc.lv
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.lv?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv


IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VOLKSWAGEN AUTOMAŠĪNAI

SALONA GAISA FILTRI: PLAŠA IZVELE
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https://www.autodoc.lv
https://www.autodoc.lv/rezerves-dalas/peugeot?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/rezerves-dalas/peugeot?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/salona_filtrs-10363?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/salona_filtrs-10363?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv


IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 206 CC (2D)

PEUGEOT SALONA GAISA FILTRI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT
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https://www.autodoc.lv
https://www.autodoc.lv/rezerves-dalas/peugeot/206/206-cc-2d?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/rezerves-dalas/peugeot/206/206-cc-2d?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/salona_filtrs-10363/peugeot?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/salona_filtrs-10363/peugeot?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv


PEUGEOT 206 CC (2D) SALONA GAISA FILTRI: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu
atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās
informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija
ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri
iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu
izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības
kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.
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Atbildības ierobežojums:

https://www.autodoc.lv
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/salona_filtrs-10363/peugeot/206/206-cc-2d?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/salona_filtrs-10363/peugeot/206/206-cc-2d?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv

