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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee

Voorzorgsmaatregelen

• Raadpleeg altijd de instructies van de autofabrikant voor de juiste procedure voor 
onderhoud. Deze instructies zijn uitsluitend als leidraad bedoeld.

• Rook niet en gebruik geen open vuur tijdens het werk.
• Maak de brandstofleidingen voorzichtig los: er kan brandstof uit lekken.
• Veeg gemorste brandstof direct op.
• Zorg dat gemorste brandstof niet op een hete uitlaat kan komen.



Gereedschap voor brandstofsensorborgring | BMW Mini

Dit gereedschap is nodig voor het monteren en verwijderen van de afdekkap voor 
de schroef waarmee de combinatie brandstofsensor/pomp aan de brandstoftank 
bevestigd is.

Zowel links als rechts is een brandstofsensor aanwezig, de procedure voor beide 
zijden is gelijk.
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Gebruiksaanwijzing

1. Laat de brandstoftank leeglopen.
2. Verwijder de achterbank en/of vouw de mat naar achteren.
3. Draai de moeren los en verwijder de metalen plaat.
4. Maak de elektrische aansluiting los.
5. Als een externe brandstofslang aanwezig is, verwijder dan de klemmen en de 

slang.
6. Plaats het gereedschap op de afdekkap en draai de kap los met behulp van 

een 1/2 inch handgreep, eventueel met ratel.

 

7. Til de sensor op en maak de leidingen en/of stoppen van de sensor los. Let op 
dat u niet te hard aan de brandstofleidingen trekt en deze niet uitrekt.

8. Til de sensor voorzichtig uit de de tank, vang brandstof die mogelijk uit de 
sensor druppelt, in een geschikt vat op.

9. Montage gaat in omgekeerde volgorde, gebruik altijd een nieuwe rubberen 
pakking.

10. Bij bepaalde modellen beschikt de sensor over een nok die in een uitsparing in 
de tank valt. Let op dat u de sensor juist monteert: de nok moet volledig in de 
uitsparing vallen.

11. Plaats het gereedschap op de afdekkap en haal aan tot 35 Nm.
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