Instrukcja wymiany filtra FMU
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Zasady bezpieczeństwa:
Proszę przestrzegać poniższych zasad.
Symbol

Opis

Ryzyko poparzenia z powodu zamarzania
Używaj odzieży ochronnej i rękawic ochronnych.

Ryzyko dostania się cieczy do oczu
Używaj okularów ochronnych.

Pracuje w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Łatwopalny gaz.
Nie pal, nie otwieraj FMU w pobliżu ognia lub iskier.
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Lista wymaganych narzędzi

Klucz dynamometryczny 0-25 Nm z
nasadką 13 i 14 mm

Detektor gazu

Śrubokręt z haczykiem

Klucz 13 i 14 mm

Lista niezbędnych części:

FILTR FMU

1

O-RING 26.7X1.78

1

O-RING 7.5X1.5

1

O-RING 34.6X2.62

1

PODKŁADKI USZCZELNIAJĄCE
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Zestaw naprawczy filtra. Numer
katalogowy: 190/010001/A
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Rozszczelnienie
Instrukcja
bezpieczeństwa

Zanim dostaniesz się do filtra, FMU musi zostać rozszczelniony.
Proszę bardzo uważnie przestrzegać poniższej instrukcji.
Kroki jakie należy wykonać:
Zaparkować samochód w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł
zapłonu, takich jak iskry spawalnicze i
szlifierskie.
Wyciągnij czerwony (10A) bezpiecznik.

Wyczyść dokładnie FMU używając szmatki,
rozpuszczalnika i sprężonego powietrza.
Odkręć o kilka obrotów śrubę przewodu
zasilającego LPG (LPG supply – patrz opis
na FMU) aż wyrówna się ciśnienie. Wykręć
całkowicie śrubę Banjo.

Odkręć powoli śrubę o kilka obrotów aż
ciśnienie całkowicie się wyrówna.
Dopiero wtedy ściągnij pokrywę filtra FMU.
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Demontaż zespołu filtra
Zdemontuj śrubę i pokrywę. Upewnij się, że
nic nie dostanie się do FMU po ściągnięciu
pokrywy.

Zdemontuj O-ring ze śruby.

Wyciągnij filtr, używając śrubokręta
haczykowego lub innego podobnego
narzędzia.

Jeśli to konieczne użyj stosownej siły w celu
wyciągnięcia filtra.

Usuń O-ring z przedniej części FMU.

Usuń O-ring z gniazda filtra.
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Montaż zestawu filtra
Zamontuj O-ring na śrubie mocującej pokrywę
filtra.

Zamontuj grubszy O-ring w rowku filtra.

Zamontuj cieńszy O-ring w rowku filtra.

Umieść filtr w FMU jak na obrazku.

Umieść filtr FMU jak na obrazku.
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Załóż pokrywę filtra i śrubę. Śrubę dokręć
kluczem dynamometrycznym z momentem
15 Nm.

Wymień dwie podkładki uszczelniające na
śrubie banjo. Wkręć śrubę i dokręć
kluczem z momentem 10 Nm
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Włóż z powrotem czerwony bezpiecznik
(10A) i włącz zapłon.

Sprawdź szczelność zespołu FMU za
pomocą odpowiedniego sprzętu.

Pozostaw samochód na biegu jałowym przez 4-5 minut, następnie sprawdź system DLM pod
kątem błędów
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Rejestracja na portalu:
Wymiana filtra FMU musi być dokonana zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie
www.prinsautogas.com (dealer area  manuals  Direct LiquiMax General  Filter
maintenance).
Wymiana filtra powinna być zarejestrowana na portalu gwarancyjnym
(https://warranty.prinsautogas.comr) zgodnie z poniższymi krokami:
-

Wyszukaj za pomocą numeru VIN, odpowiedni pojazd “Add warranty”.

- Przy pierwszej rejestracji filtra, na liście nie pojawia się „stary filtt”. Nowy filtr musi
zostać zarejestrowany na portalu gwarancyjnych zgodnie z poniższym rysunkiem
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-

Lista kontrolna:

-

Każda kolejna rejestracja filtra wygląda jak na poniższym obrazku.
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-

Harmonogram przeglądów
40.000 km lub
raz w roku

40.000 km lub
raz w roku

40.000 km lub
raz w roku

40.000 km lub
raz w roku

Sprawdzenie przewodów









Sprawdzenie mocowania
części









Sprawdzenie połączenia
elektrycznego + okablowania









Wymiana filtra gazu w
zaworze FMU









Sprawdzenie szczelności
układu









Sprawdzenie czy nie ma
kodów błędu (benzyna +
LPG)









Sprawdzenie emisji spalin









Test przejścia gaz-benzynagaz









Lista wykonanych usług

Kontrola luzów zaworowych





Ilość kilometrów:

Ilość kilometrów:

Ilość kilometrów:

Ilość kilometrów:

Data:

Data:

Data:

Data:

Uwaga 1:
Jeśli przegląd nie jest wykonany i zarejestrowany zgodnie z wytycznymi, może to skutkować
utratą gwarancji.
Uwaga 2:
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek pracy przy systemie DLM, koniecznie zapoznaj się z
instrukcją bezpieczeństwa.
Uwaga 3:
Proszę zwrócić uwagę że po wymianie filtra FMU, może pojawić się kody błędów (kod 138
lub 200). Aby zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, po wymianie filtra
należy odpalić samochód na biegu jałowym prze 4-5 minut.
Uwaga 4:
Czas do następnego przeglądu może być aktywowany w odpowiedniej zakładce. Domyślnie
jest wyłączony.
Po wymianie filtra należy zresetować czas do następnego przeglądu.
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