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εριγραφή Το είναι ένα οναδικά α οτελεσ ατικό
ροϊόν υψηλής οιότητας για τον καθαρισ ό και την αφαίρεση ρύ ων και
α οθέσεων ου βρίσκονται στην εισαγωγή αέρα στη βαλβίδα
ανακυκλοφορίας καυσί ου και στον υ ερτροφοδότη
Λάδια ρητίνες βερνίκια και α οθέσεις άνθρακα διαλύονται γρήγορα ε
ελάχιστη ροσ άθεια
Κύρια οφέλη

Καθαρίζει α οτελεσ ατικά τον υ ερτροφοδότη τη βαλβίδα
ανακυκλοφορίας καυσί ου την εισαγωγή αέρα την εταλούδα και
τον θάλα ο καύσης α ό ισχυρές α οθέσεις και συστατικά αρό οια ε
βερνίκη
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ευαίσθητων εξαρτη άτων του κινητήρα
ό ως καταλυτικούς ετατρο είς και φίλτρα συκγκράτησης
ικροσω ατιδίων ετρελαίου
Μειώνει την κατανάλωση καυσί ου και την εκ ο ή ε ικίνδυνων
καυσαερίων
Βελτιώνει την α όδοση του κινητήρα το ρελαντί και την εκκίνηση

Εφαρ ογή

Για όλους τους βενζινοκινητήρες ετρελαιοκινητήρες και κινητήρες
υγραερίου ε ή χωρίς υ ερσυ ιεστή
Οδηγίες εφαρ ογής

Ακολουθήστε ροσεκτικά τις αρακάτω οδηγίες ή ζητήστε α ό ένα
συνεργείο αυτοκινήτων να εφαρ όσει αυτή τη θερα εία
Α Προλη τικός καθαρισ ός βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσί ων
εισαγωγής αέρα εταλούδας και καθαρισ ός θαλά ου καύσης

Ανακινήστε καλά ριν τη χρήση
Α οσυναρ ολογήστε τον εύκα το σωλήνα εισαγωγής αέρα και
αφαιρέστε όσο το δυνατόν ερισσότερο την ορατή βρω ιά ε ένα ανί
Εκκινήστε τον κινητήρα και ερι ένετε έχρι να φτάσει στην κανονική
θερ οκρασία λειτουργίας Κλείστε ερικώς την είσοδο ροής αέρα
ερί ου για να αυξήσετε την ταχύτητα του αέρα και να

δη ιουργήσετε ένα καλύτερο είγ α κυκλοφορίας αέρα και αφήστε τον
κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί
Ψεκάστε γρήγορα το ροϊόν στην εισαγωγή αέρα σε δευτερόλε τα
Βεβαιωθείτε ότι οι στροφές στο ρελαντί έχουν ε ανέλθει ριν
ξαναψεκάσετε
Χρησι ο οιήστε όλο το εριεχό ενο του αερολύ ατος και κρατήστε τον
κινητήρα σε ρελαντί για τουλάχιστον λε τά στη διάρκεια των ο οίων
αυξήστε τις στροφές ερικές φορές στροφές ανά λε τό ριν
α ενεργο οιήσετε τον κινητήρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ κατά τον καθαρισ ό έσω της εισαγωγής αέρα βεβαιωθείτε
ότι έχετε στη διάθεσή σας ένα στερεό αντικεί ενο για να κλείσετε εντελώς
την είσοδο σε ερί τωση βλάβης του κινητήρα Σε ερί τωση ου ο
κινητήρας χτυ ήσει ή άει να σβήσει στα ατήστε α έσως τον ψεκασ ό και
βεβαιωθείτε ότι ο καταλυτικός ετατρο έας και το φίλτρο συγκράτησης
ικροσω ατιδίων ετρελαίου δεν υ ερθερ άνθηκαν
Β υσλειτουργία ή ε βαριά ενα όθεση άνθρακα

Ανακινήστε καλά ριν τη χρήση
Α οσυναρ ολογήστε τα έρη ερίβλη α για να α οκτήσετε
ρόσβαση
Ψεκάστε το ροϊόν στις ενα οθέσεις εντός του εριβλή ατος και
του Αφήστε το ροϊόν να ηρε ήσει για λίγα λε τά και
ε αναλάβετε εφόσον α αιτείται Εάν χρειαστεί χρησι ο οιήστε ια
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Μονάδες συσκευασίας ΤΈΧΝΗ ΟΧΙ ΌΓΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
ΑΝΆ ΜΟΝΆ Α

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
ΑΝΆ ΠΑΛΛΈΤΑ

Τυ ικές αναλύσεις ΤΕΣΤ ΑΞΊΑ
στους

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυ ικά της τρέχουσας αραγωγής Μ ορεί να
ε φανιστούν α οκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά


