
EGR CLEAN
Възстановяващ препарат за EGR клапани, турбокомпресори

с променлива геометрия и горивни камери

www.yacco-bulgaria.com

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подходящ за бензинови и дизелови двигатели: почиства натрупването на сажди и
нагар от EGR клапани и турбокомпресори с променлива геометрия без да се налага
демонтиране. Възстановява качествата на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Само за професионална употреба! Спазвайте препоръките на производителя и
долната процедура. Неправилната употреба на препарата може да причини
повреда в двигателя!

Преди да пристъпите към действие проверете нивото на маслото в двигателя и
това на охладителната течност, както и състоянието на маркуча въздуховода:
трябва да е в добро състояние и да няма наличие на масло или друга течност.
Също така се убедете, че двигателят няма голяма консумация на масло и
сегментите не са износени.

Ако сте се съобразили с всички гореизложени фактори, можете да пристъпите
стриктно към процедурата описана по-долу:

НАЧИН НА УПОТРЕБА
1. Оставете двигателя да работи докато достигне нормалната си работна
температура. Нека перката на вентилатора се включи.
2. Разкачете маркуча (тръбата) на интеркулера и всмукателния колектор.
3. Докато двигателя работи на 2500 оборота поставете дюзата на спрея на 15-20
см от всмукателния въздушен маркуч така, че да образува конусовидно
разпръскване по всмукателната линия и да се получи перфектно поглъщане на
продукта на входа.
4. Направете 4-5 впръсквания от по една секунда всяко, с по 3 секунди интервал
между всяко. След това запушете всмукателния маркуч с ръката си, за да
осигурите пълното изгаряне на продукта. Изчакайте 1 минута докато двигателят
работи между 1000 и 3000 оборота в минута.
5. Повторете стъпка номер “4” два или три пъти.

За турбокомпресори с променлива геометрия (дизелови двигатели), задвижете
ръчно разтоварващия клапан (WASTEGATE) между всяко ново впръскване.

6. Повторете стъпка номер “5”, докато изпразните EGR CLEAN напълно.

В никакъв случай не трябва да чувате тракане от двигателя, индикиращо богата
горивна смес, особено при дизелови двигатели. В този случай запушете с ръка
всмукателния колектор, за да осигурите по-бързото изгаряне на продукта.

Веднъж след като цялата процедура е направена е препоръчително да излеете
в резервоара съдържанието на една доза CURATIVE DIESEL TREATMENT (при
дизелов двигател), или FUEL CURATIVE TREATMENT (при бензинов двигател).
Тези препарати почистват цялата горивна система и чувствително
подобряват работата й.
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Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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