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Avagy amit Ã©rdemes megfontolni vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s elõtt:

Â
- A kilincsekrõl Ã©s kÃ¶rnyÃ©kÃ¼krõl kopik a festÃ©k. FÃ©nykÃ©p itt.
MegoldÃ¡s: GaranciÃ¡ban fÃ©nyezik õket. utÃ¡na nincs vele gond.

- Erõsen rozsdÃ¡sodik a hÃ¡tsÃ³ kipufogÃ³ dob. FÃ©nykÃ©p itt.
MegoldÃ¡s: Amennyiben garancia idõ alatt kilyukad, ezt is dÃ-jmentesen cserÃ©lik.

- A motorhÃ¡ztetõ 140 km/h-Ã¡s tempÃ³ felett elkezd "csapkodni". Ã‰rdekes lÃ¡tvÃ¡ny.
MegoldÃ¡s: Van aki szerint beÃ¡llÃ-tÃ¡ssal orvosolhatÃ³, van aki szerint nem. GaranciÃ¡lis tÃ©tel, egy prÃ³bÃ¡t megÃ©r.

- Az Eu4-es motorral szerelt autÃ³k az 1800-2000-es fordulatszÃ¡m kÃ¶rnyÃ©kÃ©n (gÃ¡zadÃ¡skor Ã©s elvÃ©telkor is)
megtorpannak. ElÃ©g macerÃ¡s dugÃ³ban kÃ¶zlekedni velÃ¼k emiatt. Az EU3-asoknÃ¡l is jelentkezhet a gond, ott Ã¡ltalÃ¡ban
sÃ¡rga lÃ¡mpÃ¡val egyÃ¼tt (motor hibajelzõ). Ebben az esetben Ã¡ltalÃ¡ban szelepcsere a vÃ©ge (lÃ¡sd lejjebb).
A hivatalos vÃ©lemÃ©ny szerint a problÃ©mÃ¡t a vÃ¡rosi kÃ¶zlekedÃ©s (alacsony fordulatszÃ¡mon tÃ¶rtÃ©nõ tartÃ³s kÃ¶zleke
Ã¡ltal elõidÃ©zett fokozott koromkÃ©pzõdÃ©s okozza.
MegoldÃ¡s: A szervÃ-zek Ã¡ltalÃ¡ban azt javasoljÃ¡k, hogy pÃ¶rgessÃ¼k a motort. IdõnkÃ©nt haladjunk 10-15 percen
keresztÃ¼l 5000-es fordulaton, hogy kiÃ©ghessen a rendszer. Ha ez sem segÃ-t, akkor jÃ¶het a szoftver csere,
szelepcsere, egyÃ©b prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s (a hiba bõvebb leÃ-rÃ¡sa itt ).
A tagjaink tapasztalata alapjÃ¡n a huzatÃ¡s + rendszeresen (kb. 5000 Km-enkÃ©nt) hasznÃ¡lt STP (sÃ¡rga szÃ-nû, 16-24
szelepes motorokhoz Ã¡rult szeleptisztÃ-tÃ³ adalÃ©k) Ã¼zemanyag adalÃ©k sokat segÃ-thet.
Van akinek az EGR szelep lezÃ¡rÃ¡sa hozza meg a javulÃ¡st. Ezt a tÃ©mÃ¡t bõvebben tÃ¡rgyaljuk a fÃ³rumban itt.
Bõvebb leÃ-rÃ¡s az EGR hibÃ¡rÃ³l itt .
Ezzel a gonddal kapcsolatban kÃ©szÃ-tettÃ¼nk egy statisztikÃ¡t. Ezt regisztrÃ¡ciÃ³ utÃ¡n megtekintheted itt.

- Sok kormÃ¡nymûvet kell kicserÃ©lni mÃ©g a garancia idõ alatt, kopogÃ¡s miatt.
MegoldÃ¡s: 2007 Szeptembere Ã³ta rendelkezÃ©sre Ã¡llnak a mÃ³dosÃ-tott kormÃ¡nymûvek, amelyekkel remÃ©lhetõleg mÃ¡r
hosszÃº tÃ¡von keresztÃ¼l nem lesz gond. A rendelÃ©si szÃ¡muk is vÃ¡ltozott a mÃ³dosÃ-tÃ¡ssal egyidõben.

- Â Az SW-knÃ©l a hÃ¡tsÃ³ Ã¼lÃ©stÃ¡mla kioldÃ³ gombjainÃ¡l a mûanyag perem alÃ³l kibÃºjik az Ã¼lÃ©s kÃ¡rpitja, Ã©s Ã-gy it
kilÃ¡tszik az Ã¼lÃ©s szivacsa. KÃ©pek>>
Hogy ezt a kis darab szÃ¶vetet miÃ©rt kellett kivÃ¡gni, a helyett, hogy csak egy X alakÃº bemetszÃ©st csinÃ¡ltak volna...

- SzelepcserÃ©k. Ez is elÃ©g sok autÃ³t Ã©rint. Az okok a 4-es pontban kerÃ¼ltek ismertetÃ©sre. A javÃ-tÃ¡skor mÃ³dosÃ-tott
szelepek kerÃ¼lnek beÃ©pÃ-tÃ©sre. Ã•ltalÃ¡nos vÃ©lemÃ©ny, hogy a javÃ-tÃ¡s utÃ¡n Ã©rezhetõen jobbak az autÃ³k
menettulajdonsÃ¡gai. EU3-asoknÃ¡l a torpanÃ¡st is orvosolja, EU4-eseknÃ©l nem ilyenegyÃ©rtelmû a helyzet. A tÃ¶kÃ©letlen
Ã©gÃ©s miatti sÃ¡rga lÃ¡mpÃ¡s hiba (p300-as hibakÃ³d) a javÃ-tÃ¡s utÃ¡n egyik vÃ¡ltozatnÃ¡l sem jelentkezik.Â KÃ©priport>>

- H7-es izzÃ³k gyakori kiÃ©gÃ©se. Ez mondjuk mÃ¡s tÃ-pusokra is jellemzõ.
MegoldÃ¡s: GyÃ¡ri elõtÃ©tek beÃ©pÃ-ttetÃ©se szakszervÃ-zben.

- Nedves idõben, vagy mosÃ¡s utÃ¡n hajlamos a hÃ¡tsÃ³ fÃ©k nyekeregni, ami a fÃ©ktuskÃ³n a fÃ©kbetÃ©tek nem megfelelõ
visszahÃºzÃ³dÃ¡sa okoz.
MegoldÃ¡s: A szakszervÃ-zek garanciÃ¡ban cserÃ©lik a hÃ¡tsÃ³ fÃ©kek feszÃ-tõ rugÃ³it. Ezzel mÃ¡r szintÃ©n nincs utÃ¡na gon

- A Blaupunkt gyÃ¡ri CD-rÃ¡diÃ³ pÃ¡r Ã³ra tÃ©tlensÃ©g utÃ¡n Ã¶nÃ¡llÃ³ mûsorszÃ³rÃ¡sba kezd, ha nincs bennehagyva CD-lem
MegoldÃ¡s: Az elõlap levÃ©tele utÃ¡n az elõlapi Ã©rintkezõket meg kell tisztÃ-tani puha, szÃ¡lmentes anyaggal. A tisztÃ-tÃ¡sho
gyÃ³gyszertÃ¡rban kaphatÃ³ alkoholt vagy sebbenzint Ã©rdemes hasznÃ¡lni.
http://www.lacettiklub.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 February, 2019, 01:25

Lacetti klub

- Oldalablakok karcolÃ³dÃ¡sa.
MegoldÃ¡s: Ezt is garanciÃ¡ban orvosoljÃ¡k a szervÃ-zek. Az oldalÃ¼veggel egyÃ¼tt a vÃ-zlehÃºzÃ³t is cserÃ©lik egy
mÃ³dosÃ-tott kivitelre.

- KesztyûtartÃ³ alatti, homlokfali szigetelÃ©s levÃ¡lÃ¡sa.
MegoldÃ¡s: Dobd el jÃ³ messzire (egy szemetesbe)!

- Gyenge fÃ©nyezÃ©s. KÃ¶nnyen sÃ©rÃ¼l, lepattogzik a lakk, hamar karcosodik.
Ã“vintÃ©zkedÃ©s: AjÃ¡nlott a kiegÃ©szÃ-tõ sÃ¡rfogÃ³ gumik (amik persze mûanyagok) felszereltetÃ©se. Ez kb 6000 Ft-ba kerÃ
(szakszervÃ-zben) , de megvÃ©di a kerekek mÃ¶gÃ¶tti fÃ©nyezett felÃ¼letet a felcsapÃ³dÃ³ kavicsoktÃ³l. KÃ©pek>>

- 5AjtÃ³s Ã©s Kombi hÃ¡tsÃ³ ablakmosÃ³csõ eltÃ¶rik Ã©s zÃ¡rlatot okozhat az elektronikÃ¡ban.
MegoldÃ¡s: Csõcsere mint a szolibanâ€¦â€¦Â (persze ez is garanciÃ¡ban)

- ÃœlÃ©svÃ¡z rendszeresen eltÃ¶rik a magassÃ¡gÃ¡llÃ-tÃ³nÃ¡l.
MegoldÃ¡s: ÃœlÃ©svÃ¡z csere.

- Ãœzemanyag szintjeladÃ³ nem tÃºl strapabÃ-rÃ³.
MegoldÃ¡s: Csere.

- UtasÃ¼lÃ©s lÃ©gzsÃ¡k csatlakozÃ³ja sok problÃ©mÃ¡t okoz (a csatlakozÃ³ az Ã¼lÃ©s alatt van).
MegoldÃ¡s: Ã–ssze kell forrasztani Ã©s minden megoldÃ³dik (szervÃ-zben !).

- HB kivitelnÃ©l egyszer csak "megszûnik" az elsõ vilÃ¡gÃ-tÃ¡s. Ok: szÃ©tÃ©g a mûszerfal mÃ¶gÃ¶tti csatlakozÃ³.
MegoldÃ¡s: csatlakozÃ³ csere.
KÃ©pek: http://www.lacettiklub.hu/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=47&catid=322
FÃ³rum: http://www.lacettiklub.hu/forum/index.php?topic=207.msg38024;topicseen#msg38024

Ha tudsz olyan sorozathibÃ¡rÃ³l, ami nem szerepel a felsorolÃ¡sban, Ã-rj levelet a klub.lacetti@gmail.com cÃ-mre!
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