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Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da
superfície do vidro até que pare.

2

Retire o pino de bloqueio, pressione a escova
para baixo e retire-a do braço.

3

Instale uma nova escova do limpa para-brisas de
modo que fique numa ranhura do braço.

Substitua sempre os para-brisas dianteiros no Mercedes-
Benz A W168 em pares. Isso irá garantir uma limpeza
eficaz e uniforme do para-brisas.

Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do
condutor e do passageiro.
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4

Prenda a escova no clipe de fixação.

5

Mova o braço do limpa para-brisas contra o vidro.
Assegure-se que a tira de borracha da escova
fica firmemente pressionada contra todo o
comprimento do vidro. Se necessário, dobre
cuidadosamente o braço.

AutoDoc recomenda:

Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a
trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.

AutoDoc recomenda:

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-
brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o
selo do para-brisa.

O procedimento de substituição para ambas as escovas do
limpa para-brisas é idêntico.

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 MERCEDES-BENZ A W168.
Assista ao nossos guias em vídeo.

AutoDoc online
A mais alta qualidade limpa para-brisas para o seu automóvel
MERCEDES-BENZ A W168 estão disponíveis em AutoDoc. Ir
para o site.
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QUALIDADE PEÇAS MERCEDES-BENZ
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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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