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2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα Οωνερσ Μανυαλ
Ψεαη, ρεϖιεωινγ α βοοκσ 2002 ϖαυξηαλλ ζαφιρα οωνερσ
µανυαλ χουλδ γροω ψουρ νεαρ λινκσ λιστινγσ. Τηισ ισ ϕυστ
ονε οφ τηε σολυτιονσ φορ ψου το βε συχχεσσφυλ. Ασ
υνδερστοοδ, εξπερτισε δοεσ νοτ ρεχοµµενδ τηατ ψου ηαϖε
εξτραορδιναρψ ποιντσ.
Χοµπρεηενδινγ ασ χοµπετεντλψ ασ χοντραχτ εϖεν µορε τηαν
συππλεµενταρψ ωιλλ ηαϖε τηε φυνδσ φορ εαχη συχχεσσ.
νεξτ−δοορ το, τηε προνουνχεµεντ ασ σκιλλφυλλψ ασ
αχυτενεσσ οφ τηισ 2002 ϖαυξηαλλ ζαφιρα οωνερσ µανυαλ
χαν βε τακεν ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ πιχκεδ το αχτ.
ςΑΥΞΗΑΛΛ Ζαφιρα Οωνερσ Μανυαλ
ςΑΥΞΗΑΛΛ Ζαφιρα Οωνερσ Μανυαλ βψ Αντανασ Βερνοτασ
7 ψεαρσ αγο 21 σεχονδσ 1,205 ϖιεωσ Ψου χαν δοωνλοαδ ,
ςΑΥΞΗΑΛΛ Ζαφιρα Οωνερσ Μανυαλ , .πδφ ηερε:
ηττπ://βιτ.λψ/1µπΘοΛΛ Τηανκσ.
Ηαψνεσ Μανυαλσ Ονλινε τυτοριαλ.µπ4
Ηαψνεσ Μανυαλσ Ονλινε τυτοριαλ.µπ4 βψ Ηαψνεσ
Μανυαλσ 8 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 53 σεχονδσ 51,642 ϖιεωσ
Ηαψνεσ , Μανυαλσ , Ονλινε − αν ιντροδυχτιον το τηε νεω
ανδ εξχιτινγ ωαψ το γετ ιντεραχτιϖε, ∆ΙΨ χαρ µαιντενανχε
ινφορµατιον.
Φρεε Αυτο Ρεπαιρ Μανυαλσ Ονλινε, Νο ϑοκε
Φρεε Αυτο Ρεπαιρ Μανυαλσ Ονλινε, Νο ϑοκε βψ
ΑυτοΕδυχατιον.χοµ 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 10 σεχονδσ
447,030 ϖιεωσ Υνφορτυνατελψ ΑυτοΖονε∋σ εξπεριµεντ ηασ
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ενδεδ. Τηε ρεαλιτψ ισ τηατ µανψ χαρ βρανδσ ωερε πυλλινγ
τηειρ , ρεπαιρ , ινφορµατιον οφφ οφ
Ρεσεττινγ Τηε Σερϖιχε Λιγητ ον ςαυξηαλλ ανδ Οπελ Ζαφιρα
∴∀Α∴∀ (1999−2005) µοδελ
Ρεσεττινγ Τηε Σερϖιχε Λιγητ ον ςαυξηαλλ ανδ Οπελ Ζαφιρα
∴∀Α∴∀ (1999−2005) µοδελ βψ ∆ΙΨ Χαρ Μαιντενανχε ανδ
Ρεπαιρ Γυιδε 7 ψεαρσ αγο 36 σεχονδσ 165,015 ϖιεωσ
Ρεσεττινγ τηε , σερϖιχε , λιγητ ον α ςαυξηαλλ ορ , Οπελ
Ζαφιρα , ∴∀Α∴∀ 1999−2005 µοδελ. Γο το
ωωω.διψχαργυιδε.χοµ φορ µορε ινφορµατιον,
Γεαρβοξ Λινκαγε Αδϕυστµεντ φορ Οπελ ανδ ςαυξηαλλ
Ζαφιρα τυτοριαλ
Γεαρβοξ Λινκαγε Αδϕυστµεντ φορ Οπελ ανδ ςαυξηαλλ
Ζαφιρα τυτοριαλ βψ ΩηατΤυβε 2 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 44
σεχονδσ 63,501 ϖιεωσ Γεαρβοξ Λινκαγε Αδϕυστµεντ φορ
Οπελ / , ςαυξηαλλ Ζαφιρα , Ιν τηισ ϖιδεο Ι ωιλλ σηοω ψου
στεπ βψ στεπ ηοω το αδϕυστ τηε λινκαγε ον αν
Ηοω το φιξ Οπελ Αστρα ανδ Ζαφιρα ΕΧΥ / Σιεµενσ − ΓΜ
ςαυξηαλλ 5ΩΚ9
Ηοω το φιξ Οπελ Αστρα ανδ Ζαφιρα ΕΧΥ / Σιεµενσ − ΓΜ
ςαυξηαλλ 5ΩΚ9 βψ Βοβ. Καλπον 4 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 39
σεχονδσ 268,656 ϖιεωσ Τηε φολλοωινγ ϖιδεο ισ αβουτ
γενεραλ φιξινγ ιν σεϖεραλ κινδ οφ , Οπελ , χαρσ ΕΧΥ. Ιφ ψου
λικεδ τηε ϖιδεο ορ ιφ ιτ ωασ ωορτηψ το ψου, δον∋τ
Ηοω το Τυρν οφφ / Ρεσετ ςαυξηαλλ Ζαφιρα Σερϖιχε
Ινσπεχτιον Ρεµινδερ Λιγητ
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Ηοω το Τυρν οφφ / Ρεσετ ςαυξηαλλ Ζαφιρα Σερϖιχε
Ινσπεχτιον Ρεµινδερ Λιγητ βψ Ηοω το Γυιδεσ ανδ Ρεϖιεωσ 3
ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 57 σεχονδσ 69,028 ϖιεωσ Ηερε∋σ ηοω
το εασιλψ ρεστ ψουρ , ςαυξηαλλ Ζαφιρα∋σ , Ινσπεχτιον
ρεµινδερ ωαρνινγ λιγητ τηατ αππεαρσ αννυαλλψ ρεµινδινγ ,
οωνερσ , το γετ
2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα 1.6 πετρολ γετσ φιξεδ τοδαψ ορ σο ι
τηουγητ (Ιτ ηασ α βιγ προβλεµ)
2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα 1.6 πετρολ γετσ φιξεδ τοδαψ ορ σο ι
τηουγητ (Ιτ ηασ α βιγ προβλεµ) βψ Τηε ΖΞ Γυψ 11 µοντησ
αγο 12 µινυτεσ, 8 σεχονδσ 274 ϖιεωσ Τηισ ισ α χυτ ιν ανδ
ουτ στψλε σηορτ ϖιδεο σηοωινγ τηατ ι πυτ τογετηερ τηισ ,
ϖαυξηαλλ ζαφιρα , βαχκ τογετηερ ανδ γετ ιτ υπ ανδ
ρυννινγ
2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα οιλ λεακ ανδ Ροχκερ χοϖερ γασκετ
ρεπλαχεµεντ
2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα οιλ λεακ ανδ Ροχκερ χοϖερ γασκετ
ρεπλαχεµεντ βψ Τηε ΖΞ Γυψ 11 µοντησ αγο 20 µινυτεσ 4,742
ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε γο χηασινγ αν οιλ λεακ ον α 1.6
πετρολ , ϖαυξηαλλ ζαφιρα , ανδ ρεπλαχε τηε ροχκερ χοϖερ
γασκετ.
ςαυξηαλλ Οπελ Ζαφιρα Β Τιµινγ Βελτ Ρεπλαχεµεντ | Μιστακε
ινχλυδεδ
ςαυξηαλλ Οπελ Ζαφιρα Β Τιµινγ Βελτ Ρεπλαχεµεντ | Μιστακε
ινχλυδεδ βψ Χαρσ Εξποσεδ 2 ψεαρσ αγο 22 µινυτεσ 55,750
ϖιεωσ Ιν τηισ ωεεκ ϖιδεο ωε ηαϖε α 2011 ςαυξηαλλ , οπελ
Ζαφιρα , Β 1.7 ∆ιεσελ τιµινγ βελτ ρεπλαχεµεντ , νοτ τηατ
διφφιχυλτ οφ α ϕοβ βυτ ιν τηισ
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ςαυξηαλλ Οπελ Ζαφιρα Α Οιλ Χηανγε ανδ Σερϖιχε Λιγητ
Ρεσετ
ςαυξηαλλ Οπελ Ζαφιρα Α Οιλ Χηανγε ανδ Σερϖιχε Λιγητ
Ρεσετ βψ Χαρσ Εξποσεδ 2 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 49 σεχονδσ
5,778 ϖιεωσ α , 2002 , ςαυξηαλλ , Οπελ Ζαφιρα , Α 1.8 Πετρολ
οιλ χηανγε, Οιλ φιλτερ αιρ φιλτερ ανδ φυελ φιλτερ
ρεπλαχεµεντ ανδ φιναλλψ , σερϖιχε , λιγητ ρεσετ.
2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα 1.6 Πετρολ ∆ριϖεσηαφτ Ινσταλλ
2002 ςαυξηαλλ Ζαφιρα 1.6 Πετρολ ∆ριϖεσηαφτ Ινσταλλ βψ
Τηε ΖΞ Γυψ 9 µοντησ αγο 12 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 2,925
ϖιεωσ Μορε προβλεµσ ωιτη τηε , ζαφιρα , ιν τηισ ϖιδεο ωε
ινσταλλ , α , ρεπλαχεµεντ δριϖεσηαφτ ανδ νεω γεαρβοξ οιλ
το ρεπλαχε τηε οιλ τηατ ωασν∋τ
Ωηψ Ψου Σηουλδ ΝΕςΕΡ ΕςΕΡ ΦΛΥΣΗ ΠΟΩΕΡ ΣΤΕΕΡΙΝΓ
ΦΛΥΙ∆ Υντιλ Ψου Ωατχη Τηισ!!
Ωηψ Ψου Σηουλδ ΝΕςΕΡ ΕςΕΡ ΦΛΥΣΗ ΠΟΩΕΡ ΣΤΕΕΡΙΝΓ
ΦΛΥΙ∆ Υντιλ Ψου Ωατχη Τηισ!! βψ 1ΡΟΑ∆ 2 ψεαρσ αγο 8
µινυτεσ, 7 σεχονδσ 1,589,494 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο Ι σηοω ψου
µψ µοστ φαϖοριτε µετηοδ οφ φλυσηινγ ποωερ στεερινγ φλυιδ
ωηιχη ισ συρε το βε ψουρσ τοο! Ωιτη τηισ µετηοδ
Ηοω το χλεαν α ∆ιεσελ Παρτιχυλατε Φιλτερ (∆ΠΦ)
Ηοω το χλεαν α ∆ιεσελ Παρτιχυλατε Φιλτερ (∆ΠΦ) βψ Τυναπ
ΥΚ 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 919,912 ϖιεωσ Τηισ
ϖιδεο ταλκσ αβουτ τηε ρεασονσ ωηψ , α , ∆ιεσελ
Παρτιχυλατε Φιλτερ γετσ βλοχκεδ ανδ τηε βεστ αϖαιλαβλε
µετηοδ το γετ τηισ προβλεµ
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Οπελ Ζαφιρα 1.8 ι 2003
Οπελ Ζαφιρα 1.8 ι 2003 βψ Φ Γρουπ 5 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ,
35 σεχονδσ 260,579 ϖιεωσ
Ηοω Το Φλυση Ψουρ Ποωερ Στεερινγ Σψστεµ ∴υ0026 Σελεχτ
Χορρεχτ Φλυιδ
Ηοω Το Φλυση Ψουρ Ποωερ Στεερινγ Σψστεµ ∴υ0026 Σελεχτ
Χορρεχτ Φλυιδ βψ ΒΒΒ Ινδυστριεσ 3 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 52
σεχονδσ 286,462 ϖιεωσ ∆ΙΨ − Φλυση ψουρ ποωερ στεερινγ
φλυιδ το ηελπ ελιµινατε στεερινγ πυµπ νοισε ανδ πρεϖεντ
σψστεµ φαιλυρε ωιτη τηεσε στεπ−βψ−στεπ
Οπελ κεψ Προγραµµινγ − Σψνχ ρεµοτε κεψ Οπελ − Ρεπαιρ
ρεµοτε κεψ ??
Οπελ κεψ Προγραµµινγ − Σψνχ ρεµοτε κεψ Οπελ − Ρεπαιρ
ρεµοτε κεψ ?? βψ ΞοΝ Γαµε∆ροιδ 11 µοντησ αγο 1 µινυτε, 20
σεχονδσ 49,052 ϖιεωσ Ηοω το ρε σψνχηρονισε ψουρ , Οπελ ,
κεψ. #, Οπελ , #Κεψ #Σψνχ #Φοβ #, Αστρα , #, Ζαφιρα ,
#Χορσα #ςεχτρα #Μεριϖα #Προγραµµινγ #, ρεπαιρ ,
Οπελ Ζαφιρα Α 1.8 16ς (2003) − ΠΟς ∆ριϖε
Οπελ Ζαφιρα Α 1.8 16ς (2003) − ΠΟς ∆ριϖε βψ Μαϕορ ΜΒ 1
ψεαρ αγο 8 µινυτεσ, 48 σεχονδσ 102,223 ϖιεωσ Χαρ : , Οπελ
Ζαφιρα , Β (1998 − 2005) Ενγινε : ΓΜ 1.8 16ς 125ηπ Τριµ :
Ελεγανχε Ψεαρ: 2003 Τρανσµισσιον: 5 Σπεεδ , Μανυαλ ,
ςερψ
ΗΟΩ ΤΟ ΓΕΤ ((ΦΡΕΕ)) ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΑΡ ΡΕΠΑΙΡ ∆ΑΤΑ ΤΟ
ΦΙΞ ΨΟΥΡ ΧΑΡ ΛΙΚΕ ΤΗΕ ΠΡΟΣ (ΜΙΤΧΗΕΛΛ ΠΡΟ
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∆ΕΜΑΝ∆)
ΗΟΩ ΤΟ ΓΕΤ ((ΦΡΕΕ)) ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΑΡ ΡΕΠΑΙΡ ∆ΑΤΑ ΤΟ
ΦΙΞ ΨΟΥΡ ΧΑΡ ΛΙΚΕ ΤΗΕ ΠΡΟΣ (ΜΙΤΧΗΕΛΛ ΠΡΟ
∆ΕΜΑΝ∆) βψ ολδσκοολ φυνκ 5 ψεαρσ αγο 25 µινυτεσ 190,207
ϖιεωσ Τηισ ισ ηοω Ι γετ φρεε χαρ , ρεπαιρ , ινφορµατιον το
ηελπ µε διαγνοσε ανδ , ρεπαιρ , ανψ χαρ Ι ωορκ ον, Νοω ψου
χαν ηαϖε τηε σαµε
ςαυξηαλλ Ζαφιρα χηανγινγ τηε βαχκ σεατ φορµατιον
ςαυξηαλλ Ζαφιρα χηανγινγ τηε βαχκ σεατ φορµατιον βψ Φυν
Τιµεσ 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 21 σεχονδσ 1,711,444 ϖιεωσ
∆εµονστρατινγ τηε διφφερεντ σεατ χοµβινατιονσ οφ τηε ,
ςαυξηαλλ Ζαφιρα , . Ι ηαϖε νοτ δονε τηισ φορ οϖερ α ψεαρ,
σο ρατηερ τηαν δοινγ
Οπελ Αστρα Η − ηορν δοεσν∋τ ωορκ − ηοω το ρεπαιρ τηε ΧΙΜ
µοδυλε
Οπελ Αστρα Η − ηορν δοεσν∋τ ωορκ − ηοω το ρεπαιρ τηε ΧΙΜ
µοδυλε βψ ινσανεινϖαδερ 4 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 44 σεχονδσ
594,521 ϖιεωσ Ι∋ϖε ηεαρδ τηατ , υσερσ , οφ , Ζαφιρα , ανδ
ςεχτρα (προδυχτιον ψεαρσ αρουνδ 2005) αλσο συφφερ φροµ
τηισ µανυφαχτυρινγ δεφεχτ. Ι τηινκ τηε
Σπαννερ ωαρνινγ λιγητ? Ωηεν δοεσ ιτ χοµε ον? σταψ ον? γο
οφφ?
Σπαννερ ωαρνινγ λιγητ? Ωηεν δοεσ ιτ χοµε ον? σταψ ον? γο
οφφ? βψ Φιξ ανδ ∆ριϖε 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 18 σεχονδσ
521,802 ϖιεωσ Συππορτ τηε χηαννελ µακινγ , α , δονατιον ατ
ηττπσ://ωωω.παψπαλ.µε/καλιοπε Ηοω το χλεαν ψουρ Αιρ
Χονδιτιονινγ:
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Τηε Βασιχσ | Ζαφιρα Τουρερ | ςαυξηαλλ
Τηε Βασιχσ | Ζαφιρα Τουρερ | ςαυξηαλλ βψ ςαυξηαλλ 3
ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 45 σεχονδσ 10,939 ϖιεωσ Ηοω δοεσ τηε
φυελ φλαπ οπεν? Ωηερε ισ µψ οιλ φιλλερ χαπ? Τηισ ϖιδεο
ωιλλ ηελπ ψου ανσωερ τηισ θυεστιον ανδ µανψ µορε.
Ηοω το χηανγε οιλ ανδ αλλ φιλτερσ − ςαυξηαλλ / Οπελ 2.0
Χ∆ΤΙ (ΧΟΜΠΛΕΤΕ Γυιδε)
Ηοω το χηανγε οιλ ανδ αλλ φιλτερσ − ςαυξηαλλ / Οπελ 2.0
Χ∆ΤΙ (ΧΟΜΠΛΕΤΕ Γυιδε) βψ Χαρσ Γυιδε ∆ΙΨ 1 ψεαρ αγο 11
µινυτεσ, 32 σεχονδσ 53,256 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ψου ωιλλ
λεαρν ηοω το χηανγε οιλ ωιτη οιλ φιλτερ, φυελ φιλτερ, αιρ
φιλτερ ανδ πολλεν φιλτερ ιν ςαυξηαλλ / , Οπελ Αστρα , ϑ
ωιτη 2.0
Ηοω το ρεµοϖε τηε ωινδοω ωινδερ ηανδλε ον α ςαυξηαλλ
Οπελ Ζαφιρα
Ηοω το ρεµοϖε τηε ωινδοω ωινδερ ηανδλε ον α ςαυξηαλλ
Οπελ Ζαφιρα βψ ∆ριϖεωαψ ∆ΙΨερ 1 ψεαρ αγο 3 µινυτεσ, 17
σεχονδσ 16,769 ϖιεωσ Ηοω το ρεµοϖε τηε ρεαρ ωινδοω
ωινδερ, , α , ηελπφυλ ϖιδεο ωηεν ρεµοϖινγ τηε δοορ χαρδ. ,
Ζαφιρα , ϖιδεοσ
Ηοω το Φλυση Ψουρ Ποωερ Στεερινγ Φλυιδ
Ηοω το Φλυση Ψουρ Ποωερ Στεερινγ Φλυιδ βψ ΧηρισΦιξ 7
ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 51 σεχονδσ 4,288,896 ϖιεωσ Φλυσηινγ
ποωερ στεερινγ φλυιδ ανδ ελιµινατε ποωερ στεερινγ πυµπ
νοισε. Τηισ ϖιδεο σηοωσ ψου ηοω το δραιν αλλ οφ ψουρ
ποωερ
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Σατυρν Αστρα − Οωνερσ Μανυαλ − Υσερ Μανυαλ
Σατυρν Αστρα − Οωνερσ Μανυαλ − Υσερ Μανυαλ βψ
ΣολοΠ∆Φ χοµ 1 ψεαρ αγο 56 σεχονδσ 94 ϖιεωσ Ενγλιση ,
Οωνερσ Μανυαλ , ανδ , Υσερ Μανυαλ , , το ϖεηιχλεσ Σατυρν
, Αστρα , . π/Π0ΕΝ/
Ηοω το Ρεπαιρ α Σαγγινγ Χαρ Ροοφ Λινινγ −− ∆Ο ΙΤ ΟΝΧΕ,
∆Ο ΙΤ ΡΙΓΗΤ
Ηοω το Ρεπαιρ α Σαγγινγ Χαρ Ροοφ Λινινγ −− ∆Ο ΙΤ ΟΝΧΕ,
∆Ο ΙΤ ΡΙΓΗΤ βψ Ρεεχε∋σ Αυτο Ηεαδλινινγ Ρεπαιρσ 1 ψεαρ
αγο 6 µινυτεσ, 34 σεχονδσ 68,151 ϖιεωσ Ηοω το φιξ , α ,
σαγγινγ ηεαδλινερ Ωαντ Μορε? Λικε το κνοω µορε αβουτ
Ηεαδλινερ Ρεχοϖερψ προχεσσ, γετ ουρ λατεστ , εΒοοκ ,
ςαυξηαλλ Αστρα Σπεεδο Φαυλτ ωηεν ψου αρεν∋τ εϖεν
µοϖινγ ∗Φιξεδ∗
ςαυξηαλλ Αστρα Σπεεδο Φαυλτ ωηεν ψου αρεν∋τ εϖεν
µοϖινγ ∗Φιξεδ∗ βψ ∆ιαγνοστιχ Χηεχκ 4 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ,
55 σεχονδσ 15,627 ϖιεωσ
βοδγιτ ανδ λεγγιτ γαραγε οπελ αστρα ηοω το δο τιµινγ βελτ
(παρτ 5)
βοδγιτ ανδ λεγγιτ γαραγε οπελ αστρα ηοω το δο τιµινγ βελτ
(παρτ 5) βψ βοδγιτ ανδ λεγγιτ γαραγε 6 ψεαρσ αγο 26 µινυτεσ
977,706 ϖιεωσ βοδγιτ ανδ λεγγιτ γαραγε τιπσ ανδ τριχκσ
ινσιδε τηισ ϖιδεο ηοπεφυλλψ ηελπ ψου δον∋τ φοργετ γετ
ψουρ ηανδσ διρτψ
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Χοπψριγητ χοδε : χ68β500βα55φ637φδ3α7φ3δ0375βχ592
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