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INSTRUKTIONER 
JLM BENSIN MOTORSERVICE PAKET ART.NR: JLM31B48 

JLM ENGINE OIL FLUSH 

 Häll JLM Engine Oil Flush till motoroljan när motorn är varm 

(arbetstemperatur). 

 Låt motorn gå på tomgång 7 – 10 minuter. 

 Varning! Bilen får ej köras under denna tid. 

 När det har gått 10 minuter, stäng av motorn och töm ut den gamla oljan. 

 Byt oljefilter och fyll på med ny fräsch motorolja från Ardeca Lubricants. 

 Klar. 

JLM ENGINE OIL BOOSTER PRO 

När du hällt i den nya motoroljan i motorn, starta motorn och kör tills motorn 

kommit upp i arbetstemperatur. Häll i hela flaskan med JLM Engine Oil Booster 

Pro – Motoroljeförstärkare till oljan i motorn. Kör med bilen ca 15-20 minuter så 

att tillsatsen får blandas ordentligt med oljan. (Används vid varje oljebyte eller 

1000 mils körning). 

JLM BENSIN EGR RENGÖRING PRO 

1. Starta bilen och låt motorn komma upp i arbetstemperatur. Stäng sedan av 
motorn. 

2. Ta bort slangen från luftintaget. 

2.1 Placerad mellan turbokompressorn/intercoolern och insugningsgrenrör (vid 
rengöring av insugningsrör och insugningsventiler). 

2.2 Placerad framför turbon (vid rengöring av luftintaget innan turbon). 

2.3 Placerad före EGR-ventilen (när du rengör EGR-ventilen), beroende på vilken 
del du vill rengöra. 

VIKTIGT 

- Spruta aldrig direkt in i eller på turbon/intercoolern. 

http://www.josema.se/product/invandig-motortvatt
http://www.josema.se/category/ardeca-lubricants
http://www.josema.se/product/motoroljeforstarkare-jlm-engine-oil-booster-pro
http://www.josema.se/product/bensin-egr-rengoring
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- Vid tillämpning av JLM EGR Cleaner PRO kan motorns varvtal stiga eller sjunka 
och motorknackningar kan uppstå. Detta beror på tillsättningen av sprayvätskan 
och ändringen i luft/bränsleförhållandet. 

3. Starta motorn och låt motorn gå på tomgång. 

4. Skaka flaskan väl innan användning. Spraya EGR Cleanern i luftintaget i korta 
intervaller ca. 1-2 sekunder. När du sprayat, kan varvtalet öka eller minska; 
Vänta tills varvtalet har stabiliserats innan du sprutar igen. 

5. Om motorns varvtal minskar under behandlingen, accelerera lite för att 
undvika att motorn stannar (upp till 2000 rpm). 

6. Om motorns varvtal ökar eller knackningar uppstår, låt motorn gå på 
tomgång, rör ej gaspedalen/accelerera inte. 

7. På vissa bilar är tillämpningen lättare med hjälp av det extra 
förlängningsröret. 

8. Använd ungefär halva flaskan (ca 250 ml). 

9. Sluta spraya och låt motorn gå på tomgång i några minuter. 

10. Stäng av motorn och montera på slangen till insuget/luftintaget. 

11. Starta motorn igen och accelerera motorn 5 till 10 gånger, överskrid inte 
2500 rpm, eller kör med bilen ca 3-5 km, detta för att frigöra motorn från 
lösgjorda partiklar i systemet. 

12. Låt motorn gå på tomgång igen åtminstone 1 minut innan du stänger av 
motorn. 

Ovanstående behandling bör hjälpa dig att få en ordentlig rengörings procedur. 

Förpackning: 1 flaska på 500 ml (räcker till 2 behandlingar). 

JLM FUEL SYSTEM CLEANER PRO – BENSIN BRÄNSLESYSTEM 
RENGÖRING 

 Tillsätt 1 flaska på 250 ml till en full tank bensin. 

 Använd 1 flaska varje 500:e mils körning eller vid varje service. 

 

http://www.josema.se/product/bensin-branslesystem-rengoring
http://www.josema.se/product/bensin-branslesystem-rengoring
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JLM BENSIN KATALYSATOR RENGÖRING 

 Häll 1 flaska i bensintanken innan du fyller på med en full tank bensin. 

 För snabbare resultat till exempel inför besiktning så kan produkten 
hällas i en bensintank med så lite som 20-30 liter bensin, se till att motorn 
körs på högt varvtal (2000 – 3000 rpm) i minst 20-30 minuter. 

 En flaska behandlar 40-60 liter bensin. För bästa resultat, använd en 
flaska varje 500 mils körning, inför service eller besiktning. 

http://www.josema.se/product/katalysator-rengoring

