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 ВАЖНО! 

Запознайте се внимателно със съдържащите се в настоящата Инструкция указания преди да 

включите уреда. 

Това е условие за осигуряване на отлична и надеждна работа на уреда през дълъг период от 

време. 

Съхранявайте инструкцията близо до уреда, за да създадете при необходимост възможност за 

бръз достъп до нея за операторите! 

Производителят не носи отговорност за аварии или други последици от неправилни процедури, 

използвани от потребителя. 

Уважаеми Клиенте, 

Поздравяваме Ви с покупка на AC FLUSH PRO – новия уред за промиване на системата за 

климатик в автомобил. 

Спазване на долупосочените препоръки относно безопасна употреба ще позволи да ползвате 

уреда при условията на максимална безопасност. 

Всеки уред, в който се употребяват химически вещества, е потенциален източник на опасност, 

ако се употребява от лицето, не запознало се с препоръките относно експлоатация или ако 

препоръките не са точни. 

Настоящата инструкция, съдържаща общи указания относно правилно ползване на уреда 

трябва да се смята за неразделна част от него.  

Следователно, препоръчваме да прочетете внимателно тези указания преди да включите 

уреда, съответно да обучите операторите и да съхранявате инструкцията по такъв начин, че да 

имате възможност да я ползвате в бъдещето. Спазване на тези препоръки ще осигури най-

високото качество и надеждност на работа на уреда през дълъг период от време. 

Нито една част от този документ не може да се размножава или превежда без предварителното съгласие на 

производителя.  

Производителят си запазва правото по всяко време да въвежда промени в уреда без предварително уведомление. 

Названията на други продукти и фирми, посочени в настоящия документ могат да представляват запазените от 

техните собственици търговски марки. 
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1 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ  

1.1 ATF KOMPACT 

 

Запознайте се внимателно с настоящата инструкция преди да започнете да ползвате 

уреда. 

Не бива да разрешавате неупълномощените лица да ползват уреда. 

Табелките, съдържащи предупреждения, препоръки или забрани трябва да бъдат винаги 

четливи и на мястото си. 

Не бива да подключвате уреда към източник на ток с напрежението и честотата, различни от 

посочените в табелката. 

Употребявайте уреда изключително в сухи, достатъчно осветлени и добре проветрявани 

помещения. 

Не подлагайте уреда на въздействие на високи температури. 

Не бива да удряте уреда. 

При транспорт или пренасяне върху уреда не могат да се намират никакви предмети, които 

могат да паднат от него. 

Не премествайте уреда с дърпане на подключените към него кабели. 

При пренасяне на уреда не бива да го държите за накрайника на спомагателен резервоар. 

Пазете уреда от влага и дъжд. 

Не бива да почиствате уреда с помощта на продуктите, които могат да повредят пластмасовия 

корпус или течнокристалния дисплей. 

Поддържане на уреда може да се възлага изключително на квалифицирани работници. 

Неоправомощени лица не бива да отварят уреда. 

Изгорели или дефектни предпазители не бива да се поправят, трябва да се сменят с нови 

предпазители с подобни параметри. 

1.2 ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Запознайте се внимателно с настоящата инструкция преди да започнете да ползвате 

уреда. 

 Носете защитно облекло. Бъдете предпазливи. 

 По време на работа с тръбопроводите на задвижващата система на превозното 

средство носете постоянно защитни очила, за да пазите очите от възможно пръскане 

на горещата течност. Не употребявайте обикновени очила, а изключително защитните. 

 Грижете се за чистота на пода — несъбраната изтекла течност може да е причина за 

падения. 

 Блокирайте превозното средство с употреба на спирачка за задържане на място (ако 

превозното средство е обзаведено с такава), включете празен ход (а при автоматична 

скоростна кутия поставете я в положение за паркиране) и блокирайте колелата. 

 Обръщайте внимание на движещите се механизми в превозното средство. В частност, 
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електрическите вентилатори могат да се включат дори след спиране на превозното 

средство. 

 Ако нивото на шум превишава допустимите стандарти, употребявайте съответни 

защитни средства. 

 Не бива близо до транспортното средство да пушите тютюн, да употребявате открит 

пламък или източници на искрене. 

 Лицето, ръцете и краката трябва да бъдат прикрити, за да не допустите до контакт с 

нагретите повърхности на превозното средство. 

 

Винаги вземайте предвид информацията, съдържаща се в съответните 

информационни листове за безопасност на материала и спазвайте 

посочените там препоръки 

 

 

Информационният лист за безопасност на използваните материали трябва да 

е винаги достъпен. Спазвайте препоръките, съдържащи се в него 

 

1.3 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЯВАНЕ 

 Преди ликвидация на уреда отделете електрическите, електронните, металните и 

пластмасовите части. Сложете материалите в съдовете за възстановяване съгласно 

изискванията на местните действащи разпоредби 

2 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Захранване: 

 Акумулатор 12 VCC (автомобилен акумулатор) 

Помпа: 

 макс. производителност на помпата = 5,5 литър/мин.  

 макс. налягане = 9 бара  

Дисплей: 

 течнокристален, 20 знака x 4 реда, осветлен, буквено-цифров  

Размери: 

 дълж. = 600 мм, вис. = 1100 мм, шир. = 490 мм  

тегло: 

 ~30 кг 

Работна температура: 

 +5°C ÷ +40°C 

3 ОПИСАНИЕ 

Сервизните работници трябва да разполагат с лесен за обслужване и надежден уред за 



 __________________________________________________________________________________  

6 

промиване на системата за климатик. 

Процедурата трябва да се извърши много бързо и безопасно, без да се губи време за излишни 

действия. 

AC FLUSH PRO създава на сервизните работници възможност за изпълнение на такава 

процедура в леки коли. 

Благодарение на новаторската хидравлична система AC FLUSH PRO осигурява пълно 

напълване на системата за климатик във фазата на промиване. Чрез люка можете постоянно 

да наблюдавате наличие на течното миещо средство вътре в системата за климатик. Пълно 

запълване на наблюдателния люк означава, че и веригата за климатик на автомобила е пълна 

(без наличие на въздух). 

Когато наблюдателният люк е пълен, изпуснете първата порция на замърсеното миещо 

средство директно в резервоара за „старото средство”, a след това поставете клапана в 

положение „F-F”. Ще се включи броене на времето на процес на почистване на веригата. 

Уредът AC FLUSH PRO е снабден с резервоар за СТАРОТО миещо средство, което улеснява 

правилно отстраняване на средството съгласно действащите местни разпоредби. 

3.1 Компонентите на AC FLUSH PRO 

 

 

 ПУЛТ НА ОПЕРАТОРА 

 ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН МАРКУЧ 

 ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН МАРКУЧ 

 РЕЗЕРВОАР ЗА ИЗРАЗХОДВАНО 

МИЕЩО СРЕДСТВО 

 РЕЗЕРВОАР ЗА НОВО МИЕЩО 
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СРЕДСТВО 

 ПРЕДНО КОЛЕЛО СЪС СПИРАЧКА 

 ЗАДНО КОЛЕЛО 

 ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ 

 ДРЪЖКА

 

 

 

 

 

ПУЛТ НА ОПЕРАТОРА 

ДИСПЛЕЙ: индикация на подробните указания, предоставяни на оператора на уреда. 

A. ПРИНТЕР: печатане на краен рапорт с данните на превозното средство, 

регистрационния номер и идентификационен номер на транспортното средство.  

B. НАБЛЮДАТЕЛЕН ЛЮК: за наблюдение на течение на миещото средство  

C. Клапани „NEW” и „OLD”: положението F:F създава възможност за почистване на 

веригата за климатик. Положението D:I създава възможност за напълване на веригата с 

ново средство след отстраняване на старото. 

D. Копче STOP/ESC: анулиране на избор или завръщане към предварително избраната 

опция 

E. Копче : прелистване на менюто надолу. 

F. Копче : прелистване на менюто нагоре. 

G. Копче ENTER START: потвърждение на избора и започване на процедурата. 
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4 ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ, ПУСКАНЕ 

4.1 ПЪРВИТЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ДОСТАВКАТА И ПУСКАНЕ НА УРЕДА 

Действия на оператора: 

 разтоварете уреда съгласно актуално действащите на работното място 

разпоредби по охрана на труда; 

 свалете и съответно отстранете елементите на опаковката.  

Проверете комплектността на компоненти и принадлежности. При каквото и да е 

несъответствие свържете се незабавно с нашия оторизиран дилър. 

 

4.2 ТРАНСПОРТ 

При транспорт стриктно спазвайте следните правила: 

спазвайте действащите разпоредби по охрана на труда (помнете, че общото тегло на уреда 

съставя 35 кг); 

премахнете всички принадлежности или други части, които могат да затруднят движението; 

уреда, повдиган с ръцете хванете яко и сигурно; 

работниците, не участващи в преместване на уреда трябва да остават на безопасно 

разстояние от него. 

 

 

При транспорт на уреда проверете дали положението му е достатъчно стабилно. 

 

5 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

5.1 ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ATF KOMPACT 

Подключете AC FLUSH PRO към автомобилния акумулатор. Черната клема съединете с 

отрицателния полюс (-), a червената клема с положителния полюс (+) на акумулатора. 
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ВНИМАНИЕ: Уредът AC FLUSH PRO работи само при захранване с ток с 

напрежение 12 волта. Ако захранването е неправилно, уредът няма да се включи.  

 

5.2 Подготовка на автомобила 

Отключете веригата за климатик на автомобила до компресора и разширителния клапан. 

 

6 УПОТРЕБА 

1 ПОСТАВЕТЕ КЛАПАНА В ПОЛОЖЕНИЕ F-F: 

 

2 Подключете AC FLUSH PRO към акумулатора. 

 

ВНИМАНИЕ: 

нивото на масло в автомобила винаги проверявайте при включен двигател, спазвайки 

препоръките на производителя. 

 

Съобщение върху дисплея: 

 

 

Изберете опцията за автоматичен цикъл, a след това потвърдете с копчето Enter/START 

 

 

С помощта на копчетата F и G впишете номер на табелката, а след това потвърдете с копчето 

Enter/START 

 

 

С помощта на копчетата F и G впишете идентификационния номер на автомобила, а след това 

потвърдете с копчето Enter/START 

 

 

С помощта на копчетата F и G впишете данните за собственика, а след това потвърдете с 
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копчето Enter/START 

 

 

Опразнете резервоара „OLD” с изразходваното миещо средство и потвърдете с копчето 

Enter/START 

 

 

Влейте миещото средство в резервоара „NEW” за новото средство, а след това потвърдете с 

копчето Enter/START 

 

 

С помощта на универсални муфи подключете маркучите към веригата за климатик, а след това 

потвърдете с копчето Enter/START 

 

 

Поставете клапана в положение „D” и „I”, след което натиснете копчето Enter/START. Помпата 

ще започне да напълва веригата за климатик с миещото средство, а върху дисплея ще се 

появи съобщение: 

 

 

Почакайте, докато наблюдателният люк се напълни с миещото средство. Напълненият люк 

свидетелства за запълване на веригата за климатик и за отсъствие на въздух в такава. 

Изчакайте (ок. 1 минута), докато миещото средство се избистри, след което изпуснете първата 

партида на замърсеното миещо средство. Изключете помпата с натискане на копчето 

Esc/STOP. 

Съобщение върху дисплея: 
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Поставете клапана в положение „F” и „F”, след което натиснете Enter/START 

 

 

Процедурата за промиване е включена. След 10 минути помпата ще се изключи автоматично, а 

върху дисплея ще се появи съобщение: 

 

 

Поставете клапана в положение „D” и „I”, a след това подключете сгъстен въздух към 

съединението отстрани по уреда и постъпвайте съгласно инструкцията върху етикета. 

 

Въпреки на изпускане на изразходваното миещо средство от веригата на уреда AC FLUSH 

PRO необходимо е изсушаване на веригата със сгъстен въздух. Подключете сгъстен въздух 

към муфата за бързо съединение, обърнете горния клапан със 180°, а след това бавно 

обърнете долния клапан с 90°. 
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ВНИМАНИЕ! 

Употребявайте налягането, не по-високо от 8 бара. Системата за сгъстен въздух 

трябва да е снабдена със съответен изсушител. 

 

 

След приключване на цикла AC FLUSH PRO разпечатва рапорт, съдържащ всички данни като 

резюме на извършената процедура. По-долу е поместена примерната разпечатка: 

 

MAGNETI MARELLI 

AC FLUSH PRO 

ПРИКЛЮЧЕНО Е ПОЧИСТВАНЕ С 
УПОТРЕБА НА МИЕЩО 

СРЕДСТВО. 

ТАБЕЛКА  

FE 082 DD 

Идент.№ на 

автомобила 

001T400252816 

СОБСТВЕНИК 

MARIO ROSSI 

 

7 ПОДДЪРЖАНЕ НА AC FLUSH PRO 

 

ВНИМАНИЕ: всички процедури по поддържане трябва да се изпълняват след 

отключване на уреда от източник на захранването и от автомобила. Необходимо е 

да употребявате средства за лична защита и да спазвате актуално действащите на 

работното място разпоредби по охрана на труда. 

 

За осигуряване на правилно действие на уреда и надеждна експлоатация през дълъг период от 

време важно е да се спазват долупосочените препоръки: 

Излишни колебания могат да скъсят експлоатационния срок на отделните компоненти и да 

влияят неблагоприятно върху точността на измерването, могат също така да се причинят към 

загуба на сила на гаранцията за уреда. 

Корпусът на уреда трябва да се почиства с неразяждащи и неабразивни средства, напр. с 

инертен сапун или със средства за измиване на повърхностите. НЕ БИВА да употребявате 
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разтворители — те могат да повредят лака. 

Пазете уреда от директно въздействие на слънчеви лъчи и атмосферни фактори. Излишно 

въздействащите слънчеви лъчи или влага могат да бъдат причина за авария. 

От време на време проверявайте състояние на филтъра и на присъединителните маркучи. 

Изразходваните маркучи веднага заменете с нови, за да избегнете възможна авария. 

7.1 Поддържане на филтъра 

След 30 пълни цикла е необходима замяна на филтъра вътре в уреда AC FLUSH PRO 

 
ВНИМАНИЕ! 

Употребявайте изключително оригинални компоненти 

 

7.2 Замяна на хартия в принтера 

За да смените хартиената ролка: 

Отворете пулта на принтера по начина, посочен в рисунка 1;  

Поместете хартиената ролка и се осигурете, че лентата се отвива в 

правилна посока, както в рисунка 2 

Изтеглете парче хартиената лента (рисунка 3) и затворете пулта 

 

Изтеглете хартиената лента (рисунка 3) и затворете пулта 
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Рисунка 3 

 

Рисунка 2 

 

Рисунка 1 
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