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FLC System Kullanma Kılavuzu

GÜVENLİK TALİMATI
• Maksimum çalışma basıncı (8 Bar-116 PSI)
• Bütün hortum ve valflerin durumunu düzenli olarak
kontrol edin. (Yıpranma veya zedelenme
görüldüğünde derhal değiştirin.)
• Hava bağlantısını yapmadan önce bütün
bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.
• Kullanımdan sonra hava basıncını hava
regülatöründen boşaltınız. İçinde sıvı bırakmayın.
Kapağı açın.
• Hortumların, motorun sıcak ve hareketli parçalarına
temas etmediğinden emin olun.
• Alüminyum kap içindeki sıvı filtresini düzenli olarak
kontrol edin, normal akışın tersi yönünde basınçlı
hava ile temizleyin

KULLANMA TALİMATI
• Aracın motorunu çalıştırın ve normal sıcaklığına
gelmesini sağlayın.
• Motoru durdurun, yakıt tankı ile motor bağlantılarını
(yakıt besleme ve dönüş) belirleyin ve uygun olan
yerden sökün.
• Aracınızın yakıt pompasının sigortasını çıkarın,
yada pompanın elektrik soketini çıkarın. Her iki
yöntemle kesilemeyen sistemler için yakıt besleme ve
dönüşü birbirine monte edeniz.
• FLC System üzerindeki ‘T’ (8) bağlantısından
uzanan otomatik girişlere (9) , takım çantasındaki
uygun hortumları kullanarak, araç üzerinde belirlemiş
olduğunuz yakıt besleme ve dönüş yerlerine güvenli
şekilde monte edeniz.

‘T’ bağlantısı üzerindeki valfi (7) kapatın, FLC
System yakıt haznesine (6) 1 kutu PRO-TEC P1101
Yakıt Hattı Temizleme veya P2101 Common Rail
Dizel Sistem Temizleme ve Koruma sıvısını boşaltın
ve kapağı (5) sıkıca kapatın.
• FLC System’i üzerindeki mandal (1) ile kaporta
üzerinde güvenli bir yere asın. Sıvı valfini (7),
besleme borusundaki havayı, boru sıvı ile dolana
kadar açık tutarak tahliye edin, sonra tekrar kapatın.
• Benzinli uygulamalarda FLC System’e uygun hava

hattını, hava giriş soketinden (2) bağlayın ve basıncı
regülatörden (4) 2,5 bar seviyesinde (3) ayarlayın.
Dizel uygulamalarında Valfi açık konumda
bırakmanız yeterlidir.
• FLC System artık, aracınızdaki yakıt deponuzun

yerini aldı. Sıvı valfini (7) açın, sızıntı olup olmadığını
iyice kontrol edin. Sızıntı yoksa aracınızı çalıştırın ve
sıvı bitene kadar ara sıra motor devrini artırarak
çalışmasını sağlayın. Sıvı tükendikten sonra aracınızı
stop ettirin. Regülatörden hava basıncını boşaltıp
kapağı açın. (tank içinde sıvı bırakmayınız) Aracınızın
orijinal bağlantılarını bağlayınız ve kontrol ediniz.
• Dizel araçlarda yakıt pompası veya filtresi

üzerindeki giriş ve dönüşüne hava basıncı verilmeden
bağlanır.

P2101 Common Rail Dizel

Sistem Temizleme ve Koruma

P1101 Benzinli

Yakıt Hattı Temizleme

Yakıt Sistemi Temizliği
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Hava Emiş Sistemi Temizliği
• Motoru normal sıcaklığına kadar çalıştırın. Sonra motoru durdurun
ve el frenini çekin
• Uygun bir yerden hava akış sistemini açın. Yanma odasına en
yakın noktayı öneririz. Özellikle, dizel motorlarda. En uygun yer
temizlenecek üniteye göre seçilir: Turbo Şarj, Soğutucusu ve
Yanma Odası.
• Uygun adaptörü seçin. Adaptör, Hava Miktarı ölçme sensöründen
sonrasına kadar sıvı püskürtecek kadar olmalıdır. Dikkat, Dizel
Motorlarda S tipi veya Flex tipi adaptör kullanılmalıdır.
Püskürtme memesini 5 veya 6 nolu uca bağlayın.
• 7 no’lu valfi kapayın. Uygun temizleme ürünlerimizden birini 8
no’lu hazneye doldurun ve kapağını sıkıca kapayın. 1 nolu hava
girişine servis havasını bağlayın. Basıncı 1,5-maksimum 2,0 bara
kadar ayarlayın. 7 no’lu valfi tamamen açın. Önce; Adaptörü veya
püskürtme memesini bir kaba doğru tutun ve kaçak var mı kontrol
edin. 9 no’lu basınç ayar saatini izleyerek, uygun bir püskürtmeyi
1,5-2,0 bar arasında ayarlayın. Bu ayarı bir daha değiştirmeden
kullanın.

• FLC System kabının mandalını araç kaputuna asın. Püskürtme
memesi Hava miktarı ölçme sensöründen sonrasına gelecek
şekilde olmalıdır. Asla sensör öncesinden püskürtme
yapılmamalıdır.
• Motoru çalıştırın (2. Bir kişi uygulamada destek olabilir) ve 7 no’lu
valfi açın. Motor çalışması biraz zor olabilir. Motor devrini 2500
dev/dak olarak sabitleyin. BENZİN: 7 no’lu valfi 2-3 dakika açık
tutarak sıvıyı püskürtün. Sonra valfi kapayın, 2-3 dakika bekleyin.
DİZEL: 7 no’lu valfi 1-2 saniye açık tutarak sıvıyı püskürtün. Sonra
valfi kapayın, 10-20 saniye bekleyin. Bu arada motoru kapatmayın.
Motor devrinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesi durumunda 7 nolu
valfi kapatın ve devrin normale dönmesini bekleyin.
• Bu işlemleri 4 no’lu hortumda (veya kontrol hortumunda) sıvı
bitene kadar uygulayın. 7 no’lu valfi ve sonrasında motoru kapayın.
• Püskürtme memesini Hava Emiş’ten çıkarın. 1 no’lu bağlantıdaki
hava bağlantısını ayırın, yavaşça havayı boşaltın. Haznenin
tamamen boş olup olmadığını kontrol edin.
• Hava emiş borusunda, turbo soğutucusunda sıvı olup olmadığını
kontrol edin varsa mutlaka temizleyin.
• Hava emiş hattını montaj yaptıktan sonra bir deneme sürüşü
yapın.

34042 Adaptör Flex Form

34043 Adaptör S Form

P2241 Triple X Plus

Hava Emiş Hattı Temizleme


