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Do it Yourself για καθαρισµό MAF:
 
Η διαδικασία είναι απλή, όµως χρίζει προσοχής λόγω της ευαισθησίας του MAF.
 
Τα εργαλεία - υλικά που χρειάζονται είναι:
α). Ένα σταυροκατσάβιδο για την αφαίρεση των κολάρων
β). Ένα καθαριστικό ηλεκτρονικών επαφών
 
Εδώ βλέπουµε πως είναι το MAF και πως είναι συνδεδεµένο:

Με το σταυροκατσάβιδο, χαλαρώνουµε τα κόλλαρα.
 
Εδώ φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο βγάζουµε την φύσα του MAF.
Υπάρχει ένα κλιπ το οποίο και πιέζουµε µε τον αντίχειρα για να µπορέσουµε να αφαιρέσουµε την 
φύσα.



 
Στη παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ο MAF και το σπρέι το οποίο χρησιµοποίησα:



 
Εδώ είναι η πίσω όψη του MAF όπου διακρίνεται και το σώµα των αισθητήρων. Επίσης 
διακρίνεται και ένα λεπτό στρώµα σκόνης.

 
Τώρα µε προσοχή, ρίχνουµε το σπρέι από την πίσω πλευρά πρώτα, για να φύγουν οι σκόνες και 
κυρίως από την προστατευτική σήτα.



Ο λόγος για τον οποίο το κάνουµε αυτό, είναι για να µην πέσουν τίποτα κατάλοιπα από την σήτα 
στους αισθητήρες, όταν το καθαρίσουµε από την άλλη µεριά.
Φαίνεται επίσης πως από το σπρέι γυαλίζει η επιφάνεια µέσα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει 
στεγνώσει.
 
Έπειτα, µε προσοχή ρίχνουµε σπρέι από την µπροστινή µεριά, όπου θα πετύχουµε τους αισθητήρες. 
Καλό θα είναι, επειδή το σπρέι είναι σε υγρή µορφή και όχι σε µορφή σωµατιδίων, να γίνει από 
απόσταση για να µην προκαλέσουµε ζηµία στους ευαίσθητους αισθητήρες.

 
Εδώ τώρα διακρίνουµε τον MAF και στις 2 όψεις, την ώρα που στεγνώνει.
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Εδώ βλέπετε ότι το σώµα των αισθητήρων δεν έχει στεγνώσει ακόµα καλά.
 
Θα πρέπει να αφήσουµε τον MAF να στεγνώσει σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν σκόνες και αέρας. 
Και στεγνός να φαίνεται, αφήστε το ακόµα λίγο, διότι στα εσωτερικά σηµεία που βρίσκονται οι 
αισθητήρες, µπορεί να µην έχουν στεγνώσει καλά ακόµα.
 
Και τελικά, βλέπετε τον MAF να έχει στεγνώσει πλήρως.
Προσέξτε και την µεταλλική σήτα πόσο καθαρή είναι.

 
 
Τώρα για προληπτικούς λόγους, αφού επανατοποθετήσετε τον MAF και είστε σίγουροι ότι έχει 
στεγνώσει καλά, βαλτέ µπροστά, αλλά αφήστε το στο ρελαντί για λίγη ώρα.
Μετά για να τσεκάρετε ότι όλα πάνε καλά, ανεβάστε σιγά τις στροφές.
Για να τσεκάρετε ότι δουλεύει σωστά το µίγµα, πατήστε το γκάζι απότοµα, και δείτε εάν ανεβάζει 
σωστά τις στροφές, απροβληµάτιστα.
 
 
Χρήσιµα Tips:
 
Με την χρήση του OBD, µπορούµε να τσεκάρουµε το µίγµα.
Μια ένδειξη του µίγµατος πριν και µετά, στις ίδιες θερµοκρασίες περιβάλλοντος και κινητήρα, 
µπορεί να µας δείξει εάν βελτιώθηκε η κατάσταση.
Κοιτάµε τις τιµές Long Term Fuel Trim 1 & 2 και συγκρίνουµε το πριν και το µετά.



Εάν η µια τιµή είναι θετική και η άλλη αρνητική, τότε δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία του MAF, 
αλλά κάτι άλλο.
Επίσης, η τάση που δίνει το MAF όταν δουλεύουµε στο ρελαντί, είναι πάνω του ενός Volt, τότε ο 
MAF πρέπει να αλλαχτεί, αφού έχουµε δοκιµάσει να τον καθαρίσουµε.

 
 
 
 
Το Alfisti.gr δεν ευθύνεται για τυχών προβλήµατα άµα παρουσιαστούν!
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