
Lámpa tisztítás

Akkor van szükséged erre a műveletre, ha este úgy érzed, mintha neked nem is lenne lámpád , 
vagy mosás után belül is megjelenik a víz a lámpatestben.

A szétszedéshez először le kell pattintani 4 db patentot amikre piros nyilak mutatnak a képen:

2. lépésként a hűtő előtti díszrácstól kell megszabadítani az autót (2 csavar tartja).
Ez után ki kell venni a lámpákat (3-3 db csavar).
Az irányjelző izzót foglalattal együtt csavartuk ki.
A lámpatest csatlakozóját szét kell húzni (a tetején van egy kis „pöcök” amit be kell nyomni, hogy 
szétjöjjön).

 A nyíl mutatja a „pöcök” helyét a csatin.



A kivett lámpatest hátuljáról le kell venni a műanyag burkolatot, hogy az izzókat ki tudjuk szedni.

Ezek után jöhet a lámpatest szétszedése. 3 műanyag patent fogja a lámpa tetején lévő gumicsíkot, először 
ezt távolítsuk el.

Ez után, ha még mind megvan, akkor 5 db fém patentet kell lepattintani, vigyázva nehogy elrepüljenek.



A lámpatest műanyag háza és plexi eleje gumigitt szerű anyaggal van összeragasztva, amit egy kis 
melegítéssel meg lehet lágyítani, így könnyebb szétfeszíteni.

Jöhet a szétfeszítés.



Az irányjelzőnél lévő műanyag fényterelő lapot ki kell pattintani.

Érdekességképpen míg a glx-ben ez a műanyag lap sima plexi, a ghia modellben kis króm csíkok vannak 
rajta. (sajnos nem nagyon látszik a fényképen, de ez a krómcsíkos verzió)

Két csavar tartja az irányjelző foncsort, ami egy dísz króm kerettel egyben van. 



Ezt a részét csak száraz, puha ronggyal szabad csak letörölni, ha nem akarsz fekete irányjelző foncsort.
Jöhet a tisztogatás. A gumigittet ki kell kaparni csavarhúzóval, amennyire lehet.

A plexit jó alaposan ki kell törölni. Tisztítószer és víz használata ajánlott. A lenti képen látható, koszos 
volt nem is kicsit .



A foncsorokat is le kell törölni puha ronggyal, lesz por ott is bőven. 
Az összeszerelés első lépése az irányjelző foncsor visszacsavarozása.
Utána a kis fényterelő plexi visszapattintása. Ez nagyon fontos, aki kihagyja, így jár:

és szedheti szét megint  .

A műanyag ház U alakú profiljába, ahonnan a gittet kikapartuk, sziloplasztot nyomunk.

Majd óvatosan rátesszük a plexit. A kinyomódott szilót le kell törölni.
Mehet vissza az 5 db patent és a gumi a tetejére.



A bal oldali lámpa a megtisztított, a jobb oldali a tisztításra váró. Élőben nagyobb a különbség, de még a 
képen is elég jól látszik.

A lámpák visszaszerelése értelemszerűen fordított sorrendben történik, mint a kiszerelés. A beállítás 
megkönnyítése végett a csavarokat körbe rajzoltuk kiszerelés előtt, de egy műszeres beállítás nem árt 
ilyenkor.
A végeredmény:

Jó tisztítást kíván:
Styleair, aki a Mondeot biztosította a művelethez és a fényképeket készítette,
FeGa, aki a tisztítást végezte.

http://mondeoforum.camelcom.hu/index.php?action=profile;u=3313
http://mondeoforum.camelcom.hu/index.php?action=profile;u=3111

