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INDSUGNINGS SYSTEMET

Indsugnings systemet er et relativt 
simpelt system, det er hovedsagelig 
er fremstillet af forskellige typer rør, 
som henter frisk luft foran bilen eller 
inde i motorrummet. Luften bliver så 
sendt mod luftfilteret, som filtrerer 
luften for urenheder og andre 
skadelige partikler, der ville 
forårsage øget motor slitage. 
Luftfilteret fungerer også som 
lyddæmpende fordi luften, som 
passerer gennem, blandes med høj
indsugnings støj. brændstof i høj 
hastighed og giver en ganske 
Efter luftfilteret nr.1.  er der 
luftmændemåleren  nr. 2 der 
er turboladeren  nr.3 så 
kommer intercooleren nr. 4 og 
til sidst et luftspjæld nr. 5
inden manifolden.
,

Problemer: Ophobning af sod og olie i indsugningssystem reducerer luftstrømmen , som er livs nødvendig 
for en god forbrænding, og derfor mindskes motorkraft og ydelse væsentligt, Samtidig kan der være start 
vanskeligheder.

Symptomer: Masser af røg og forurening, vanskelig start, mindre motorkraft og højere brændstof forbrug.

En komplet og proffessionel rens af systemet er nødvendig.



①

③

②

① Kontrol panel
② Tank
③ Venturi + flange (6 og 9 cm)
④ Kabler til batteri strøm  (12 v.)

Tryk for at ændre antallet 
af injektioner pr. minut.

Tænd og sluk 
knap.

④

Display med antallet af 
injektioner pr. minut                     
(10 to 90 pulses)
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Hvordan renses systemet?

•
•
•

Inden opstart af renseproces skal motorens olie og vand beholdning tjekkes.
Aflæs motorens eventuelle fejlkoder og tjek at der ikke opstår problemer i forbindelse med renseprocessen.
Vælg den rigtige venturi og placer den så tæt på indsugnings manifolden som muligt.

1. Find indsugnings manifold og afmonter indsugnings slange.
2. Hvis det er nødvendigt afbryd forbindelsen til EGR ventil.
3. Hæld 1 L. rensevædske ( Nr.: 2322 )  i maskinens tank.
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Forbind maskinens to strøm kabler til bilens batteri 
(12v.)

4. 5.   Start rensemaskine ved at trykke på ON/OFF knappen
5. 6.   Brug « injection » knappen til at justere antallet af injektioner pr. minut (10 to 90 injektioner/min.)

7.  Antallet af injektioner afhænger af motorstørrelsen og hvor tilstoppet systemet er. Start med at sætte den på 50 injektioner i     
minuttet og juster op eller ned.
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8. Juster luft indtaget ved hjælp af håndskruen på venturien. Sørg for at motoren for luft nok, for at undgå motoren 
stopper.

9. Juster indtaget af rensevædske ved at skrue op eller ned for injectioner pr. minut. For at ramme den rigtige mængde skal man fjerne 
venturienog tjekke at der ikke ligger flydende væske  men at der kun er  dampe bag. Rensetiden varer fra 1 time30min. (minimum) til 2
timer.

10. Efter rense processen ( når al rensevædsken er brugt), afbrydes strømforsyning og maskinen kobles af.
11. Fjern venturien og stop motoren.
12. Monter luftindtag slangen igen .
13. Fjern fejlkoder med motor tester.
14. Kør en prøvetur på ca. 5 min. Hvor motoren kommer op på ca. 3-4000 omdrejninger.

7. Start the engine, place the venturi on the intake 
manifold (Caution: do not place the venturi on the 
turbo suction pipe!)
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