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JetClean Plus
Περιγραφή
Για γρήγορο, εύκολο καθαρισμό συστημάτων ψεκασμού βενζίνης και πετρελαίου. Το δοχείο πίεσης έχει
χωρητικότητα 5 l υγρού καθαρισμού. Παράδοση με κιτ
αντάπτορες γενικής χρήσης JetClean Plus (αρ. είδ.
7911). Λοιπά αξεσουάρ όπως συμπληρωματικό κιτ με
αντάπτορες JetClean Plus (αρ. είδ. 7087), σετ αντάπτορες JetClean 1-32 M1 (αρ. είδ. 8263), σετ αντάπτορες
JetClean M2, σετ αντάπτορες JetClean P1 προαιρετικά
διαθέσιμα.

ιδιότητες
- καθαρίζει το σύστημα προετοιμασίας μίγματος καθώς
και τις βαλβίδες εισαγωγής και τον θάλαμο καύσης
- για καθαρισμό συστημάτων ψεκασμού βενζίνης και
πετρελαίου
- εύκολη εφαρμογή
- γρήγορος καθαρισμός
- δεν απαιτείται ρεύμα ή πεπιεσμένος αέρας για τη
λειτουργία

Πεδίο χρήσης
Για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Ειδικά μελετημένο για τη χρήση με πρόσθετα
Pro-Line JetClean της LIQUI MOLY.

Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση και
αφαίρεση της συσκευής στο όχημα δεν θα αναφλεγεί το
καύσιμο ή/και το υγρό καθαρισμού από πηγές θερμότητας και ότι οι αγωγοί της συσκευής δεν έρχονται σε
άμεση επαφή με πηγές θερμότητας, όπως π.χ. με την
εξάτμιση.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 τεμ. χαρτοκιβώτιο
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Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Εφαρμογή
Συνδέστε τη συσκευή στο όχημα ανάλογα με τον τύπο
του οχήματος και το σύστημα ψεκασμού. Γεμίστε το δοχείο της συσκευής με τουλάχιστον 2 l του αντίστοιχου
υγρού καθαρισμού Pro-Line JetClean για βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα. Πριν από την αλλαγή του
υγρού καθαρισμού από βενζίνη σε πετρέλαιο ή
αντίστροφα, καθαρίστε το δοχείο με καθαριστικό ρεζερβουάρ Pro-Line JetClean (αρ. είδ. 5137). Ανάλογα
με το όχημα, τροφοδοτήστε το δοχείο της συσκευής με
την απαραίτητη για τον καθαρισμό πίεση συστήματος. Η
πίεση μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω αντλίας χειρός
χειροκίνητα ή μέσω του δικτύου πεπιεσμένου αέρα με
τη βοήθεια της υπάρχουσας σύνδεσης πεπιεσμένου
αέρα. Ανάλογα με τη σύνδεση και τον τύπο του οχήματος, ανοίξτε τη σφαιρική βάνα που υπάρχει στις σωληνώσεις και εκκινήστε τον κινητήρα. Αφήστε πρώτα το
όχημα να λειτουργεί στο ρελαντί για περ. 10 λεπτά, για
να μουλιάσουν οι υπάρχοντες ρύποι στο σύστημα ψεκασμού ή/και στις βαλβίδες εισαγωγής. Στη συνέχεια,
αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί με αυξημένες στροφές (2.000-3.000 1/min) και ενδιάμεσα πατάτε σύντομα
μέχρι τέρμα το γκάζι. Με τις διακυμάνσεις πίεσης που
προκαλούνται, αφαιρούνται οι ρύποι. Χρόνος καθαρισμού ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης περ. 30-45 λεπτά. Στη συνέχεια επαναφέρετε το όχημα ξανά στην αρχική κατάσταση, ελέγξτε για στεγανότητα και πραγματοποιήστε μια δοκιμή στον δρόμο τουλ. 10 km.
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