
Αφήστε το σύστημα καυσαερίων να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ελέγξτε για πιθανές διαρροές και 

επιβεβαιώστε ότι το σύστημα εκπομπών καυσαερίων λειτουργεί σωστά. 

Προσθέστε το καθαριστικό υγρό στην συσκευή και συνδέστε σε σημείο πεπιεσμένου αέρα. Η πίεση πρέπει να είναι 

μεταξύ 2,5-4,0bar (η  ρύθμιση της πίεσης αέρα γίνεται από τις περιστρεφόμενες βαλβίδες της συσκευής). 

Αποσυνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ή πίεσης στο μοριακό φίλτρο και εισάγετε τον σωλήνα στο άνοιγμα  (ο 

ψεκασμός του υγρού από ένα άνοιγμα είναι αρκετός αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση από 

επιπρόσθετο ψεκασμό μέσω δεύτερου ανοίγματος).  

Ψεκάστε με διαστήματα ( ψέκασμα 5 δεύτερα/ παύση 5 δεύτερα) το  προϊόν στο μοριακό φίλτρο χρησιμοποιώντας 

τον  ειδικό σωλήνα (ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία). Προτείνουμε χρήση 500ml καθαριστικού υγρού. Η 

διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, να χρειαστεί. 

Κατά την διάρκεια καθαρισμού, τα υπολείμματα μόλυνσης διαλύονται και έτσι στην συνέχεια  αφαιρούνται εύκολα 

από το σύστημα καυσαερίων κατά την διάρκεια οδήγησης.                                                                                                              

Το DPF Top Gun Cleaner δεν είναι εύφλεκτο 

Μετά τον καθαρισμό, εγκαταστήστε ξανά όλους τους αισθητήρες. Κάντε ένα test drive τουλάχιστον 20λεπτά και  

επίσης αναγέννηση του μοριακού φίλτρου ( DPF). 

Πρόβλημα: Η απορροφητική ικανότητα του μοριακού φίλτρου είναι περιορισμένη. Οι 

σύντομες διαδρομές οδήγησης μπορεί να εμποδίσουν την διαδικασία αναγέννησης 

του DPF και το σύστημα μπλοκάρεται εύκολα.                                                                   

Διάγνωση: μεγάλη ποσότητα τέφρας και αιθάλης στο φίλτρο που σημαίνει αλλαγή 

του φίλτρου.                                                                                                                                              

Λύση: PRO-TEC DPF Top Gun Cleaner! αποτελεσματικός και γρήγορος καθαρισμός. 

* Το PRO-TEC DPF Super Clean 375ml(κωδ.6171) προτείνεται για χρήση κάθε 3-4 μήνες ώστε να 

υποστηρίξει την διαδικασία αναγέννησης και να εμποδίσει την εμφάνιση προβλημάτων στο DPF. Στις 

περιπτώσεις που το φίλτρο είναι πλήρως μπλοκαρισμένο και δεν μπορεί να γίνει η αναγέννηση , το 

φίλτρο πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να εφαρμοστεί το DPF Flush Liquid (κωδ.6161).                                               

* Το   PRO-TEC Engine Flush (κωδ.1001), προτείνεται για την επίτευξη ιδανικής συμπίεσης στον θάλαμο 

καύσης, λιγότερα κατάλοιπα άνθρακα και καυσαέρια. 

 

 

 


