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       Βασικές οδηγίες τοποθέτησης καινούργιας 
 
 
 
 
 

Πριν την τοποθέτηση. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τη σωστή κεφαλή, κάντε έναν οπτικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε. 

 Ελέγξτε ότι η κεφαλή δεν έχει βουλωμένες τρύπες νερού και λαδιού, ίσως υπάρχουν συμπληρωματικές βίδες ή 
έχουν απομείνει γρέζια κατά την κατασκευή της κεφάλης, χρησιμοποιήστε το κονφλαίρ για τον καθαρισμό τους 
εάν χρειαστεί.. 

 Ελέγξτε ότι τα μπεκάκια σας λειτουργούν σωστά και αν χρειαστεί επισκευάστε τα προβληματικά μπεκ. 

 Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης λειτουργεί σωστά και δεν έχει διαρροές. 

 Χρησιμοποιήστε καινούριες φλάντζες και βίδες. 
 

Κατά την εφαρμογή. 
 

 Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες της κεφάλης και του μπλοκ της μηχανής. 

 Καθαρίστε τα σπειρώματα/τρύπες της μηχανής με μια παλιά βίδα και αέρα. 

 Λαδώστε ελαφρώς τις βίδες στο σπείρωμα και στις ροδέλες. 

 Χρησιμοποιήστε δυναμόκλειδο και τη σειρά σύσφιξης που δίνει ο κατασκευαστής. 

 Τηρήστε όλα τα στάδια και αφήστε 20 λεπτά από στάδιο σε στάδιο. 

 Εάν η μηχανή φοράει μεταλλική φλάντζα με πολλά φύλλα μην βάλετε αντιψυκτικό πριν τον επανέλεγχο των 
1000χλμ. 

 

Επιπλέον για τις complete κεφαλές. 
 

 Εάν αγοράσατε κομπλέ κεφαλή, τσεκάρετε ότι ο εκκεντροφόρος, τα κοκοράκια ή τα ποτηράκια και όλα τα 
κινούμενα μέρη έχουν την απαραίτητη λίπανση.   

 Κάντε έλεγχο στα διάκενα των βαλβίδων και εάν χρειαστεί ρυθμίστε τις. 
 

Μετά την τοποθέτηση. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει λάδι σε όλα τα νέα μέρη που μόλις τοποθετήσατε πριν βάλετε μπροστά τη μηχανή. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο  θερμοστάτης λειτουργεί σωστά. 

 Αφήστε τη μηχανή να δουλέψει μέχρι να ανοίξει ο θερμοστάτης. 

 Σβήστε τη μηχανή. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές και ότι ο θερμοστάτης άνοιξε στη προβλεπόμενη θερμοκρασία. 

 Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές  

 Αφήστε να κρυώσει η μηχανή για 4 ώρες τουλάχιστον με ανοιχτό καπό. 

 Ανοίξτε το καπάκι του νερού για εκτόνωση. 

 Κάντε επανέλεγχο στις βίδες της κεφάλης. 

 Κλείστε το καπάκι βαλβίδων και παραδώστε το αυτοκίνητο. 

 Στα 1000χλμ κάντε επανέλεγχο στις βίδες κεφαλής και συμπληρώστε αντιψυκτικό εάν χρειάζεται. 
 

 
 

 
 

Για οποιαδήποτε ερώτηση καλέστε μας στο 2310-550424 ή επισκεφθείτε το www.kefales.gr 


