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Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot
het stopt.

2.1

Duw het penslot in, duw het blad omlaag en
verwijder het van de arm.

2.2

Vervang de voorste wisserbladen op een Toyota RAV 4 II
steeds in paren. Dit verzekert een efficiënte en
gelijkmatige reiniging van de voorruit.

Verwar de wisserbladen van de bestuurders- en
passagierszijden niet.
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3

Installeer een nieuw wisserblad zodat het in de
groef van de arm zit.

4

Beweeg de wisserarm naar het glas. Zorg ervoor
dat de rubberen strook van het blad strak tegen
het glas aandrukt over de hele lengte. Indien
nodig, plooi de arm voorzichtig.

AutoDoc raadt aan:

Raak het wisserblad niet aan de werkende rubberen rand
aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.

AutoDoc raadt aan:

Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers.
De bladen mogen niet kruisen of tegen de afdichting van de
voorruit aanbotsen.

De vervangprocedure voor beide wisserbladen is identiek.

We hopen dat deze informatie
nuttig voor u was!

Videohandleidingen
Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze
TOYOTA RAV 4 II reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk
videohandleidingen.

AutoDoc online
Ruitenwissers van de hoogste kwaliteit voor uw TOYOTA
RAV 4 II zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.
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Disclaimer:
Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik
of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve
doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste
aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-
onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.
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