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A régi turbófeltöltő
Diagnose
and eliminate
meghibásodásának
the cause of failure
oka of
(esetleg
the olda turbocharger
motor vagy környezetének
(possibly defects in the
engine and engine
meghibásodása)
diagnosztizálva
area).
és javítva lett.
Compare
A
turbófeltöltő
the turbocharger
azonosító száma
model
egyeztetve
number with
lett athe
motor
engine
specifikációival,
specificationsill.and/or
a turbófeltöltő
the model
number of the
gyártójának
azonosító
turbocharger
számával.
manufacturer.
Make
A
motor
sure
levegőkimenetének
the engine ventilation
működőképessége
is working properly.
biztosított.
Ensure
Az
olajellátás
the oilbiztosított,
supply andathat
turbófeltöltőből
the oil can flow
a forgattyúházba
back freely from
az olaj
the turbocharger
visszafolyásának
to the
útja
crankcase.
szabad.
Intake, charge
Beszívási,
feltöltési
air, and
levegő
exhaust
és kipufogási
gas areas:
területek:
- Check
Működőképesség
in working order
ellenőrizve
- Eliminate
Idegen test
any
vagy
contamination
folyadék általi
dueesetleges
to foreignszennyeződések
objects or liquids
eltávolítva
Ensure
A
turbófeltöltővel
the absolute
összekötött
cleanliness
légvezetékek
and integrityabszolút
of the air
tisztasága
lines connected
és sértetlensége
to the turbocharger.
biztosított.
For liquid-cooled turbochargers:
Folyadékhűtéses
turbófeltöltők esetén:
ensureLégtelenítés
ventilation and
és hűtőfolyadék-ellátás
the coolant supply. biztosított.
Check whether
Ellenőrizve
lett, hogy
the housing
a ház pozíciójának
needs to beigazítása
repositioned.
szükséges-e.
Observe
A
motor, assembly
ill. a járműtorques
gyártójaas
által
perelőírt
the engine
meghúzási
and/or
nyomatékokat
vehicle manufacturer
betartották-e.
specifications.
Make sure that
Biztosított,
hogythe
a karimák
flange and
és menetek
thread aresérülésektől,
free of damage
ill. kopástól
and wear.
mentesek.
Only use
Csak
új, gyári
brand-new
és pontosan
sealingilleszkedő
elementstömítőelemeket
that are an exact
szabad
fit.
használni.
Replace
A
motorolaj
the és
engine
az olajszűrő
oil and oil
cseréje
filtersaasmotor,
per the
ill. engine
a járműorgyártójának
vehicle manufacturer
előírásai szerint
specifications.
elvégezve.
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Az olajbemeneti
Before
mountingvezetése
the oil feed
rögzítése
line: fill előtt:
the turbocharger
A turbófeltöltőt
withújfresh
motorolajjal
engine feltöltötték
oil through az
the
oil feeder hole,
olajbemeneti
furaton
while slightly
keresztül,
turning
eközben
the rotor
a csapágy
by hand.
kézzel enyhén forgatva lett.
Change
Adott
esetben
the boost
a feltöltési
pressure
nyomás
if necessary.
módosítva lett.
Ensure proper
Ügyelni
a szakszerű
handling.
kezelésre.
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Motorstarting
After
indításathe
után:
engine:
kb. 120
idle másodperc
for approx. 120
alapjárat.
seconds.
While the engine
Alapjáraton:
minden
is idling:
csatlakozás
check all
(levegő,
connections
kipufogó
(air,gáz,
exhaust
víz ésgas,
olaj)water,
biztosand
rögzítése
oil) areés
properly
secured and ellenőrizve,
tömítettsége
leaktight, possibly
a gáz tömítettsége
use soapy water
adotttoesetben
test for szappanos
gastightness.
vízzel ellenőrizve.
When the
Amikor
az oil
olajnyomás
pressure builds
felépül:up,
Motor
rev and
gyorsít
run és
theterhelve.
engine.
After
20
üzemóra,
20 operating
ill. 1000
hours
km or
után:
1,000
minden
km: check
releváns
thatcsatlakozás
all of the relevant
biztos rögzítése
connections
és tömítettsége
are properly
secured and leaktight.
ellenőrizve.

Important
A
műhely számára
information
fontos
for workshops
A turbófeltöltőt must
Turbochargers
kizárólag
only szakképzett
be installed by
szakemberek
trained technicians.
szerelhetik
Improper
be. A turbófeltöltő
installation,
use, operation,
szakszerűtlen
beszerelése,
or modification
használata
of a vagy
turbocharger
üzemeltetése,
may vagy
cause
annak
damage
módosítása
to the
turbocharger
a
turbófeltöltőorés
engine.
a motor
Observe
károsodásához
the manufacturer
vezethetnek.
specifications
A gyártói
and the
utasításokat,
installation
and commissioning
valamint
a beszerelési
instructions.
és üzembe
Liability
helyezési
for material
utasításokat
defects is
beexcluded
kell tartani.
if a turboA
chargerspecifikációnak
motor
that does not comply
nem megfelelő
with theturbófeltöltő
engine specification
beszerelése,
is installed
vagy aorbeif the
és
installation or assembly
összeszerelési
utasításokinstructions
be nem tartása
are esetén
not observed.
a kellékszavatosság
Obvious defects
elvesztéséhez
must be
reported
vezet.
A nyilvánvaló
immediately.
hibákat azonnal jelezni kell.
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