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Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Coloque o carro no poço do serviço ou levante-o
com um elevador

2

Solte a tampa do filtro.

3

Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto
com o antigo elemento do filtro.

4

Remova a vedação da tampa do filtro de óleo

Troque o óleo do motor ao substituir o filtro de óleo no
BMW 3 E36.

Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.

Para o BMW 3 E36 use o óleo recomendado pelo
fabricante.

AutoDoc recomenda:

O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver
inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais
baixo.
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5

Instalar uma nova vedação da tampa do filtro de
óleo

6

Insira um novo elemento de filtro na caixa do
filtro

7.1

Aparafuse a tampa.

7.2

8

Solte o tampão de drenagem por uma meia volta.

9

Coloque um recipiente sob o tampão e
desenrosque-o completamente.
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10

Drene o óleo usado.

11

Limpe a área em torno do orifício de drenagem.

12

Coloque o bujão de drenagem no lugar e aperte-
o.

13

Encha o motor com óleo através do tampão de
enchimento de óleo.

AutoDoc recomenda:

Se o óleo usado tiver uma grande quantidade de produtos
de desgaste e aparas de metal, isto indica arranhões, por
exemplo, nos rolamentos de eixo de manivela e rolamentos
da biela. Para eliminar os efeitos indesejados de reparação,
deve limpar completamente os canais de óleo e mangueiras
no seu automóvel BMW 3 E36. Além disso, é necessário
limpar o radiador de óleo, se for o caso.

AutoDoc recomenda:

Verta o óleo por menos de um quarto do que o especificado
nos documentos. Espere alguns minutos até que o óleo
passe através dos drenos no cárter e, em seguida, verifique
o nível através da vareta. Se o nível estiver acima da marca
inferior, meta o motor do automóvel BMW 3 E36 a funcionar,
proporcionando a circulação de óleo fresco. A luz de
pressão de óleo pode sair com um certo atraso ao primeiro
arranque, devido à necessidade de preencher o volume do
elemento filtrante.
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14

Ligue o motor por alguns minutos.

15

Verifique o nível de óleo 5 minutos após a
paragem do funcionamento do motor usando
uma vareta e adicione óleo se necessário.

AutoDoc recomenda:

Verifique se existem fugas do tampão de drenagem e da
junta do filtro de óleo, depois de uma viagem de teste. Se
necessário, aperte-os cuidadosamente.

Esperamos que esta
informação tenha sido útil
para si!

Tutoriais em vídeo
Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções
detalhadas para reparar o seu BMW 3 E36. Assista ao nossos
guias em vídeo.

AutoDoc online
A mais alta qualidade filtros de óleo para o seu automóvel
BMW 3 E36 estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.
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QUALIDADE PEÇAS BMW
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FILTROS DE ÓLEO PARA BMW FILTROS DE ÓLEO PARA BMW 3 E36

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

Aviso legal:
O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de
substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou
substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos
e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigosa de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente
a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de
baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.
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