
 

 

Правилна  настройка на системата за предпазване на клапани 
 

1. Напълнете резервоара с 400 мл. от лубриканта JLM (не препълвайте резервоара).  
2. Когато двигателят е в стационарни обороти (600 до 800 rpm), регулирайте капкомера чрез 

винта за центровка на приблизително 12 капки на минута (1 капка на всеки 5 секунди). 
Завъртете винта за центровка по посока на часовниковата стрелка, за да намалите потока, и 
обратно на часовниковата стрелка, за да го увеличите. 

3. Центровка на системата се прави само на добре загрял двигател!!! 
4. След като сте убедени че двигателят е добре загрял, трябва да сте убедени, че и 

напълненият резервоар с лубрикант също е добре загрял, защото когато направите 
центровка на студено, параметрите на системата  ще се променят значително при 
достигане на работна температура от лубриканта в резервоара. 

 
Задължително информирайте клиента, че в сервиза за монтаж се извършва само първична  

настройка на системата. В някои от случаите може да се наложи допълнителна настройка на системата, 
за да се постигне максимално съотношение, което е 1 мл. от лубриканта JLM на 1 л. изразходено гориво 
(автогаз).  

 
Собственикът на системата трябва да бъде информиран за следната процедура за постигане на 

оптимално съотношение: 
 

Най-лесният начин клиентът да провери оптималното съотношение - 1 
милилитър от лубриканта JLM на 1 литър гориво е, когато той отбележи колко литра зарежда. 

Преди следващото зареждане клиентът трябва да провери резервоара на лубриканта JLM, за да 
установи колко милилитра от течността са изразходени. Цифрата трябва да бъде еднаква, т.е. ако зареди 
50 литра гориво, изразходваният лубрикант трябва да бъде 50 милилитра. 

Клиентът трябва да продължи да следи изразходвания лубрикант всеки път, когато зарежда 
гориво. Ако консумацията не отговаря на зададените параметри,  той трябва да коригира минимално 
потока на лубриканта с помоща на винта за центровка, докато достигне оптималното количество 
лубрикант, използвано от двигателя. 

 
Забележка: Когато двигателят е загасен, малко от течността може да се върне в прозрачния 

цилиндър (капкомера). Това е нормално и не влияе на работата на системата. 
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