
1. PRZYGOTOWANIE I-FLUX 200
Otwórz zakrętkę i wlej 1L płynu XENUM I-FLUX (No.6124001) do zbiorni-
ka dla silników 4 cylindrowych i 1,5L dla większych silników.
Tylko płyn I-FLUX XENUM zapewnia optymalny rezultat. Użycie innych 
środków może spowodować zniszczenia i nie wyczyści właściwie układu 
dolotowego.

2. PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU

• sprawdź samochód pod kątem błędów
• sprawdź poziom oleju w silniku
• sprawdź poziom płynu chłodzącego
• dodaj XENUM Ultimax Diesel Conditioner do zbiornika paliwa  

(No. 3222350). Do samochodów wyposażonych w filtr DPF/FAP reko-
mendujemy XENUM In&Out Cleaner (No. 3192015). 

 UWAGA: w przypadku zastosowania In&Out Cleaner, należy stosować 
się do instrukcji jego stosowania po skończonym czyszczeniu.

• rozłącz przewód pomiędzy intercoolerem i kolektorem dolotowym (w 
silnikach  nie doładowanych wąż pomiędzy filtrem powietrza a kolekto-
rem)

• rozłącz zawór EGR aby zapobiec jego ewentualnemu otworzeniu się 
podczas czyszczenia => sprawdź czy zawór EGR jest zamknięty.

• wyłącz wszystkie niepotrzebne odbiorniki energii jak np. klimatyzacja.
• uruchom silnik i dodaj gazu kilka razy. Upewnij się że po zakończeniu 

silnik niezwłocznie powraca do biegu jałowego

3. CZYSZCZENIE

• połóż I-FLUX 200 na stabilnym podłożu obok silnika pojazdu. Upewnij 
się że jest wypoziomowane. 

• podłącz kable zasilające I-FLUX 200 do akumulatora
• uruchom silnik
• wybierz odpowiednią kryzę i załóż dyszę na kolektor dolotowy. Podci-

śnienie utrzyma go na miejscu. 
• ustaw dokładnie dysze: otwórz dolot powietrza. Po czym stopniowo re-

dukuj dopływ powietrza: zamykaj dopływ poprzez dokręcanie śruby do 
momentu gdy silnik przestanie równomiernie pracować. Wtedy wykręć 
śrubę regulacyjną o 90 . Zakontruj nakrętką.

• włącz zasilanie
• ustaw potencjometr FLUX na 50.
• potencjometr musi być ustawiony tak by zapewnić płynne wolne obro-

ty silnika; prędkość może nieznacznie wzrosnąć podczas czyszczenia. 
Gdy zauważymy spalanie stukowe należy zmniejszyć FLUX aż do 
powrotu do normalnej pracy. Wieksze ustawienie FLUX skraca czas 
czyszczenia; obniżenie poprawia natomiast rezultaty.

• jeśli z I-FLUX 200 nie wypływa płyn należy sprawdzić czy silnik wytwa-
rza wystarczające podciśninie oraz sprawdzić rurki w celu wyelimino-
wania „fałszywego powietrza”. Dopływ płynu jest uzależniony od podci-
śnienia.

• pozostaw silnik pracującym od 1 do 2 godzin (w zależności od silnika) 
aż do wyczerpania płynu.

• jeśli kolektor dolotowy wyposażony jest w przepustnice wtedy obracaj 
dyszę podczas czyszczenia o 180 stopni co każde 20 minut. 

• po wyssaniu całego płynu pozostaw silnik na chodzie przez 15 minut 
bez zdejmowania dyszy odkręcając jednak śrubę regulacyjną na max 
otwarcie. Ta operacja ma na celu wyeliminowanie płynu czyszczącego 
z kolektora dolotowego.

• wyłącz zasilanie. Usuń dyszę, zatrzymaj silnik i odłącz I-FLUX 200 od 
akumulatora. 

• zobacz punkt 5.3 przed przejściem dalej
• załącz EGR i zamontuj powietrzne przewody łączące
• uruchom silnik; pozostaw na wolnych obrotach minimum 5 min.
• w razie wystąpienia błędów w systemie komputerowym skasuj je.
• jedź na jazdę testową. Gesty dym który może się wydobywać z układu 

wydechowego jest rzeczą normalną i pochodzi z pozostałości procesu 
czyszczenia.

• UWAGA: przed przystąpieniem do jazdy testowej upewnij się że w 
przewodzie dolotowym (kolektorze) nie ma pozostałości płynu.

4. SERWISOWANIE I-FLUX 200

Urządzenie I-FLUX 200 zostało zaprojektowane do minimalnej obsługi 
i maksymalnej niezawodności. Nie mniej jednak zalecamy poniższą in-
strukcję serwisowania:
• upewnij się że po zakończonym czyszczeniu cały płyn I-FLUX został 

usunięty ze zbiornika i przewodów.
• po czyszczeniu wyczyść dysze zmywaczem.
• przechowuj w suchym i nie zakurzonym pomieszczeniu

5. UWAGA

5.1 WAŻNE: I-FLUX system jest zaprojektowany do czyszczenia układu 
dolotowego przez rozpylanie środka przez dyszę bezpośrednio do ko-
lektora dolotowego. Jest zabronione używanie go poprzez turbinę lub 
intercooler.

5.2 WAŻNE: płyn I-FLUX jest łatwopalny. Unikaj wszelkim wyciekom 
na gorace elementy silnika. Upewnij się że urządzenie jest posadowio-
ne stabilnie i że dysza nie odpadnie od kolektora podczas czyszczenia. 
Trzymaj urządzenie i wszelkie jego elementy z dala od gorących części 
silnika. Nigdy nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru.

5.3 WAŻNE: W niektórych przypadkach może się zdarzyć że olej w turbi-
nie wycieka z uszczelnień. Podczas czyszczenia, wyciekający olej może 
się zebrać w przewodach dolotowych. Upewnij się że nie ma oleju w 
przewodach przed złożeniem układu dolotowego. Zebrany olej mógłby 
doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu obrotów i zniszczeń.
Ewentualny olej można usunąć zatykając szmatką wylot przewodu z in-
tercoolera i kilkukrotnym dodaniu gazu. Zalecamy wymianę uszkodzo-
nych uszczelnień turbiny które mogą być przyczyną zwiększonego osadu 
w układzie dolotowym jak również uszkodzeniu lub zniszczeniu silnika.

5.4 WAŻNE: Nigdy nie uruchamiaj silnika bez dyszy gdy w kolektorze 
znajduje się jeszcze środek czyszczący. W razie wątpliwości użyj endo-
skopu do sprawdzenia. 

5.5 WAŻNE: Jeśli zaobserwujesz nienormalne odgłosy z silnika podczas 
czyszczenia I-FLUX należy niezwłocznie przerwać proces. Pozostaw sil-
nik na wolnych obrotach przez kilka minut nie zdejmując dyszy. Jeśli te 
odgłosy (detonacje) ustały wznów czyszczenie na mniejszym FLUX.

5.6 WAŻNE: Jeśli, z jakiś powodów, czyszczenie musi zostać przerwa-
ne, np. gdy nagle wolne obroty zaczęły wzrastać, zatrzymaj proces nie-
zwłocznie i postępuj jak poniżej:
• wyłącz zasilanie I-FLUX
• postaraj się ograniczyć wzrost wolnych obrotów poprzez przykręcenie 

śruby regulacyjnej powietrza w dyszy aż do momentu obniżenia wol-
nych obrotów.

• odczekaj kilka minut żeby się upewnić że wolne obroty są na stałym 
poziomie

• uruchom I-FLUX i kontynuuj czyszczenie na niższym poziomie FLUX.

XENUM nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urzą-
dzenia. Ostrzeżenia zawarte powyżej muszą być ściśle przestrzegane. 
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